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/talya için aon 
koz ve iJ·mit 

Almaalarm ital7a1• Ak
denizde ceait ölçüde yar-
4.ım etmeleriain imkim 

1oktur. AlmaD.Y• ancak 
İtalyan karalarmda ve 
İtalyan ittifakının ıaane

yf şehsiyetinde kendi ld

aiyetini al'!yabilir. 

fa.zan: ETEM 1ZZET·BEN1CE 

Ahuaııyanm Akdenixde ve Afri. 
pda Jtalyaya filen yardJm etmesi 

mü,ınJLün olama&. Bu yardımı, en -v• 
riınli anda cla.b.i aembolik olmaktan 
tla.ba ileriye bir hükme vardırma· 
aııı rnaddi ve fili imkiııı yektur. 
Almanyaauı ltalyaya yardımı 

nihayet hava kuvntleri ile ola
bilir. Ancak, Almanya kendi dava 
ve kendi hedeflerini ihmal ederek 
İtalyan menfaatlerinin aüclafaa -
,pna bütün kunetlcırini tab.sis 
edemez. 

İtalya A.numrflu.kta kan, hava 
..-dalan iJe feu bir indihaa ver
ıniştir. M.raırda da ayal akıbete 
oğranuşhr. Maamyatı boaulan, 
disiplinini kaybeden böyle bir or• 
iuyu tak•i1eye Almaa ukiuuhar
biye&iaia i.htiyaeı olduğu bclar 
.Alman cliplomwwinin ele ihtiyacı 
vardır. 

Alma•J"l, lauhin ~ içinde 
ppa1ala1& btmı,tır. Amafl'tluk
taki hedmet, Tnıblastald. ademi 
a11avafla1Uyet bizzat ve bi11nefis 
ltalyadaki onl•ya da sirayet Te 

intipr ettiti ıüa. İtalyama tam 
Mı Johillle uinYıcap kcrkusu 
Alma•J•A lMlhM&a keMi emai-
1eti n keacli müdafaası bakımın
un dütihMltb'lllekte4ir. Almanya, 
.Afrib4öi ye diie• ltilgelerdeki 
balyan D1aftffakiyetslzliğiai.n ma
hiyeti ne elana olsun İtalyan ya
rıınadasıma msmiyet altl•da bu
ıwunasmı kter. Kendi emniyeti 
orada ki istikrara n müdafaaya 
bıığltdır. Niha:yet miittefik ordu
larının bir gtio tHrruz hedefle -
rfnden birini ltaJyan kan1arının 
teŞJtil edecefi ve bu karalardau 
Alınenyaya aplmak isteceği aşi

prdır. Bunu takd ir eden Alman
ya, şimdi Akdeni:ıdeki mücadele
ye hava kuvvetleri ile iştirak eder
ken herhalde ve muhakkak ki 
ltalyaya da bir hayli asker geçire
cek ve ft a l)•an illifakuun manevi 
f81tsiyetinde kendi emniyet ve 
Dlüdafaasını artbracak, sevkul • 
ceyşi noktalan bellisiz bir halde 
işgali nltında bulunduTill' mahi -
yette bir yardım şekli seçecektir. 

Ana dava bu ve İtalyan ordusu
nun maneviyabnı yükseltmek ol· 
Dlakla beraber Alman tayyareci· 
lerinin Akdenizde İngilizlere kar· 
ı• İtalyanlara nazaran daha cesur 
harbetmeleri de mümkündür. 

İtalyan tayyarecileri eerek Af· 
rikada, gerek Yunanistana karşı 
yaptıkları n1ücadelede askerliğin 
ve kah:rarnanlığm icap ettirdiği te

zahürleri ifade çok geri kalmış -
latdJJ'. Alınanların biraz daha as-

"k olakerce ve buaz daha enerJ• 
rak ifa edecekleri mücadelenin be~-
k. . .. dele şahnelerı 

l nıüteakıp muca . 
. . . . lar111ı tcşvık ve ıçm ltaly~n bnvacJ . 

b' l ·eği scklındc tesçie vardun ede 1 ec -s 
. ~ . •. d. muhafaza o)uWllaktadır. 

bır umı ı .... il 
A ak fU bakika ti de gozon n • 

ne ' • d ki 
d asla ayınnaınak lazım ır 

eo . ti 
teknik vasıtaların mahıye ne o-

lursa olı-.un harbi yapan makine: 
den ziyade insan ruhu, insan kabı· 
Hyetidir. İtalyan ruhu ve İtalyan 
lı.abiliyeti değişmcdikç., Alınanla-

rın verecekleri her türlü teşçi der
si smıfını bir türlü geçmiye liya
kat iktisap edemiyen talebe kar
§IS'ndaki bocanın gayret.inden U. 
ha ileriye gidemez. 

Bu vesile ile bir noktayı daha 
tebarüz ettirmek lazımdır ki, Al· 

(Devamı 5 inci ıahifede) 

2nci 

DL: 4. En Soa TetpaRan Ve Haberleri Veren Akıam Gazetesi 8üip Te llepadmhi: 
STBM İZZET BE:NICB 

Türk muharrir- Sirkeci • Edirne, 
lerinin Yunan H. Paşa-Adapazarı 
gazetelerinde f 1 • d ... • • 
çıkan yazıları ,se er erı egışıyor 
Yunan milletini derin 
surette müteheyyiç etti 

Atina 5 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Atina, Selanik, Patras, Görice ve 
diğer şehirlerde çıkan Yunan ga
zeteleri, Türk muharrirlerinin A· 
tina gazetelerine gönderdikleri ma-

( Deva.mı 5 inci s.ıhifede) 

F. 1 k 1at~arı ont-
rol etınck için 

Girkle ıelea Jqilb Jmnetlerindea hir mUlreu 
Ticaret Vekaletinin 

bir talima tnanıesi BARDiYA 
etrafında harekat 
muvaffak iye t 1 e 
inkişaf ediyor 

Avustra:yahlar 800 
es 1 r daha aldılar 

Büyük miktarda 
tanklar hücuma 
İftirak ediyor 

Kaltire 5 (A.A.)- Bardiya etra
fnuiaki laareüt muvaffakiyetle 
iakişal etmektedir. Avustralyalı 
kıtaat yellidea 800 esir almışlar -
dil'. 

lngiliz filosunun top ateşi 
Kahire 5 (A.A.)- Ajans haber

lerine ıöre, İııgiliz kuvveleri sün
( Deva.mi 5 hıci saJı.ıfede) 

---001----

Bulgar Ba,
vekili Filof 
Hitlerle gö
rüımiye gitti 

Bulga ristanın 
Bazı askeri ted· 
birler a.dığı da 
biidiri iyor 
Londra 5 (A.A.)-- Kendisini 

doktorlara muayene ettirmek 
üzere, Viyanaya gelmiş olan 
Bulgar Başvekili 1'~ilof bu §e
hirdell m~bul bir istiku1ete 
hareket etmiştir. 

Bitlerle görüşmek iizere, ya 
Münibe, yahut Sal1.burga git
tiği zannedilmektedir. 
As.~yated Prese göre Bul

garistan bazı au>keri tedbirler 

ah•ı ~ t ır. 

Arnavutluk'ta 
iki taraf şiddetli 
lbir muharebe
ye hazırlanıyor 

Yunan Başkuman. 
d a n ı n ı n beyanatı 

Adriyatikte bir 
İtalyan gemiıi 
daha batırıldı 

Atina 5 (A.A.) - Arnavutluk 
cephesinde muharebenin yakında 
hiç görülmemiş bir şiddetle tek
rar başla.masına intizar olunmak
tadır. Her iki taraf bu maksatla 
hazırlıkJarda bulunmaktadır. 

Atina 5 (A.A.) - Yunan tebliği: 
Yunanlılar lehine netic:0Jenen 

mahaUı <., .ırpışmalar olmuştur. Yu· 
(Devam, 5 ind sa1 fede} 

Ticaret Vekfıleti fiatlarm kont
rolü hakkında bir tahmatname ha;
:urlamıştır. Buna göre, fiat mura
ka'he bürolarına lil2umu kadar 
.kontrol memuru alııaacaktır. 

Filen fiatları kontrol edebil • 
mek üzere piyasaya çıkacak ve 
alikadar tacirlerden lüzumlu ma
lômat ve vesaiki talep ve Jüzu • 
uıunda zabıt tutacak olan fiat 
kontrolörlerine en biiyük mülkiye 
memUrları tarahndan fotoğrafb 
bir hüviyet varakası •erilecek.tir. 

Fiat murakabe bürosu ıefi bu it
leri sevk ve idare edecek Ye iyi 
au.rette tedvirinden birinci dere • 
eede mes,ul olacaktır. 

Büroya eelecek şifahi tikiyet 
ve ihtarlar için derhal zabıt tutu
larak muameleye ba§lanacaktır. 

Bürolar halkın baslıca ihtiyaçlarına 
tekabül e41en maddelerin toptan 
ve perakende fiatlarım her ayın 

(Devamıi 5 inct ıcıhifede) 

---oo---
Velinin gazete· 
c ile re ziyafeti 
Bundan bir müddet evvel btan-

B a _Q s2ne • . k yenil Gedik p a, a 'da bulda ikinci \'Rhşmn yıLnı biti.ren 
.,;.. Y Vali Dr. Lf1tfi Kırda.ra, İstanbul 

DA i K ~ b 1• T SU p r OJ• es i,kan/ı bir haiJga ı.aı.ın birliği bir :üyatet vermişti. 
ı Vali, buna mukabele olmak Ü· 

Süveyşe doğru r - . ( ... tt zere dün akşam Taksim belediye 
:5omilyon ı. lra ıkbDr ki kişi agır s&U•e e eazinosunda ı;;azetcciler şerefine 

mı• h Ver C İ lefİD ı , i y İ h 8 hazırlandı b 1Ç8 k l 8 'tf f818ndl bir ziyafet vermiştir. Ziyafette, he-
! men bütün gazete sahip ve baı -

t " "? Hükumet, memleketimizin muh- Kumkapıda İstasyon caddesin • muhauirlM"ile muharrirler bu -bir harCKCll ffil • telif yerlerinde her sene vukua de 29 nu?'arada oturan ~ıvacı A- lunmuş ve geç vakte kadar tam 

Bal 5 (A.A.) _ Reuter: Basler 
Nachrichlen gazete-sının Roma mu
habiri, İtalyada halkın manevıy~
tını yükseltmek içm bi.ıyıik fae.lı
yet sarfedildığini bildırmekte ve 
Roma siyasi mahfillerının yakında 
Süveyş mıntakası da clahil olmak 
üıere Akdenime buyük bır mıhver 
taarruzunun vukua geleceğı tah· 
min edilmekte olduğunu ilave ey-
lemektedir. 

.. ·1 
~- d w •ı b' .... 1r e 1 Bir romnn e~ı , u _,.. mac • 

rası değil, fak t bir romandan 

ve bir aşk macerasrndaıı daha 

heyecanlı ve meraklı bir eser 

gelen seyliplaruı yaptığı tabriba- ron ile hır arkadaşı Gedikpaşada neş'e içinde devam etmiştir. 
tı gözönüoe alarak ,bu tahribatı bir meyhanede oturup içtikten Toplantıda, Vali ile gazeteciler 
önlemeğe karar vermiştir. Bu sonra, evlerine dönerlerken, ev • çok samimi hasbihaller de Y•Pııut-
maksatla ikinci beş senelik ve 50 velce araları açık bulunan ,Aıop lardır. 
milyon liralık bir su projesi .ba· ile Vahe iaıninde iki kardef kar- - - --------------
zırlaıınuştrr. plarma çıkDl•ftır. Bu tesadüf üze. 

Evvelce bn işe tahsis edilmit o- rine her iki taraf arasında bir dil 
)an 31 milyon füahk programın tat- kavgası başlamq, neticede dil kav-
bikatı bu sene i~indc tamamen 50• gası c!öğüŞ_Jneğe inkılap etnıiş, bu 
na ermiş olacak ve y~ni progra • sırada ıuvacı Aron hı~ağını çeke· 
muı tatbikine başl.ıuacaktır. 

rek Vaheyi memesi altından ve Su işlcrı reisi Sa1:lhnttin, bu -
k kaburgasından, Agobu da kula~· l gün Ege mınıululsmı dola~ma ta 

ve bü~·ük prognunın tat\likine uH 
hazırJıkl:ırı ilmıal ile meşgul bu • 
lunmaktadu. 

dan ve hurırnndıın yualamıştır. 
Yntlıhn· Ccrrahpaşa hastanesine 

knldırılmışt.ır. 

Galata Çocuk Esirgeme Kurumunun Kongresi 

Bardiy a'n ı o 
son dakikaları 
Bardiyanın sen ~nlerJni değil, 

artık son dak.ikaluuu Ya§adıjını 
kabul edebiliriz. 

i UMUMİ HARPTE Tophanede bir çocuk 
!~~~~.!.~~~.~~ ! barınma odası açıhyor 

GünJerdenberi taarruz hazırlık
Jarmı tamamlamakla uğraşan tn
ıiliz ordusu, bu hazırlıklar tamam· 
lanmea, taarruz saatinin ıeldiğini 
hesaphyua."1 evvelki gün talak
la beraber, karadan, denizden ve 
havada.o. 30 saat devam eden tld -
detli bir to~u ve bomba hazırlık 
ateşinden sonra, Avustralyalı kıt
alar taarnu:a geçmiif)erclir. 

tefrika ettiğimiz •Perde arka- J 

sında oynıyanlar• eMrinİD 1 riden kadınların çocuklar1 burada muha-
ikinci kısmıdır. •;aza edil~cek. Bir de dispaaaer açılacak 
~ 

Yakında 

SON TELGRAFDA 1 

~ - . - .1 

Başlanıldığını yazdığımız Ço • 
cuk f...sirgcnıe Kurumunun kung-

releri devaıu etnıcktedir. Galata 

nahiyesi konpesi de dün yapıl -
ml§tu. Bu kongrede okunan ra ·· 

(Devamı 5 incı sahijede) 

Daha ilk hamlede kırk istihklm 
lngiliılerin eline geçm'tştir. Bu 
vaziyet karşısmd:ı taarruz pek Uı-

( Devaııı.ı 5 inci scıh.ifed~) 

Yarın aabahtan itibaren bazı yol· 
cu trenlerinin saatleri değişecek 

Haydarpaşa - Adapazarı tren cre-1 
ferlerindc değişiklik yapılacağını 

haber vermiştik. Devlet Demiryol
ları idaresi yann sabahtan itibaren 
tatbik edilmek üzere bu değişiklik
leri tesbit etmiştir. Yeni ta -
rifeye göre, her gün Haydarpaşa -
dan saat 20,05 de kalkan Adapa -
zarı treni baderna saat 19,15 de ha· 
reket edecektir. 

Arifiye - Adapazarı ve Adapaza
n - Arifiye arasında işleyen tren
ler de Adapazanndan saat 18,35 de 
ve Arifiyeden 19,20 de kalkacaktır. 

Her gün Haydarpaşadan saat 15 
de kalkan banliyö treni de yann
dan itibaren saat 14,50 de kalkıp 

Pendiğe sa.at 15,45 de varacaktır. 
Yine hcrgün Haydarpaşadan sa

at 15,45 de hareket eden 6 numa • 
ralı tren de yarından itibaren saat 
15,15 de kalkacak ve Pendikten 16 
da, İzmitten 18 de hareket edip Es 
kişehire 00,58 de varacaktır. 

TRAKYA HATTINDA 

Yeni tarifeye göre yarın sabah 
dan itibaren hergün Sirkeciden E
clirneye tren saat 8,50 de hareket 

edecektir. Bu tren 17,48 de Edirne 
Karaağacına, varacaktır. Edirne -
den Sirkeciye hareket de saat 8,40 
da ve İstanbula varış saat 17,50 de 
dir. 

y 
ev 

ıçeşmede i i 
birden çöktü 

-----------------~ .... ı----~--~--------
Evlerde kimse 

ölen ve 
bulunmadığından 

yaralanan yok ! • 
ınsanca 

Beyoilund' Aynalıçepnecle, Al
ı.. bığlncla ölU Evdosyaya •· 
it balıkçı Savaaın kiracı olarak• 
turduğu 7 numaralı ev ile yanın
dairi Nikola km Kamelyaya alt t 
aunıaralı ev dün akşam üstü bir
deJ1 bire büyiik bir gürültü ile ~k
mü~tür. Evlerin ikisi de btiyftkttir 
ve ah§Jlptı. 

Evlerin çQkmesine aebep pek Jaa-. 
np buluadnklarıdır. 

Muche kabilinden evlerde kim
le bulunmadığı için insanca aayi
ai .ı..,.mıştır. 

---ooı-----

Makasla yaraladı 
Galatada, Yıldınm elektrik ma

lazasmda çalı,an Cemil Sevgi, 
Mustafa Kü~ük isminde birisi ile 
kavga etmiş, Mustafa Kü~ük ma
kasla Cemili başından yaralrumt
tıı. 

'' ( . k . e" ı a ,, o gr sı 

u s ah toplandı 
(Yazısı 5 inci sahıf Pdej 

ÇERÇEVE 

Bir seçim ve •• m 

Giiıaltlk yazılarımı tahsis et
tiğim pzete.aıiıı aahibi ve do&
tmn Etem İnet Benice meb'us 
seçildi. Herhalde detirmende 
ağartmadığı saçlarııua be.mı. 

yaz olmasına rağmen 31 yqm
da bulunan dostumu, haki.ki 
ıen~ yaı.ı neslinden telikki et· 
mekte hata yoktur. 

Bültıilannı 1914 cltinya har
binden ıonra idrak etmiş yir • 
nıinei uır doğumluları olarak 
ferçeveliyehileceğinıiz hakiki 
senç neslin ınümtaz tiplerini, 
bıuıclaıı bir zaman evvel (nesli· 
IQ.U.iu kıymetlendirilmesi) u.lılr 

li bir aksiyon aeriiinde 'belirt -
mete ~mış; bu neslin it n 
fikir makamlarmda kıymetı... 
dirilmflie ha§laıuruw )ÖJRUll'GDU 

harare.U. müdafaa etm.i§tim. İd
mam.a pre, iki l»tiytlk metle • 
aiyet kutbu uumdalrl intikal 
davamn.ıD, (eski) ve (yeni) yi 
eu z.enıin mikyasta muhasebe· 
lendireeek köprie nesli bizim -
kiydi. (Sfenks) in dudakların· 
daki 'ıurn en iyi bizhn nesil bi
liyordu; ve bizim nesil, hususUe 
bizim neal, baş örneklerile Jny
metlcD.clirilme.aüş buJnnuyorda. 

NECiP FAZJL ICJSAKORElt. 

Etem İzzet Bcnicenin nesH.mia 
içlAddu ınevkiini arattırmadaıa, 
sadece neslimize mensubiyetile 
meb'na seçilişindeki :manayı ne 

kadar heııimsiyeceiimh bir'""" 
dahattir. Böylece neslimizdea 
'birinin meb,us seçilifindeki ve
sileyi, nesil b1çümüzle bugilnkl 

Meclise kuşbakışı bir nazar :fır
latmak suretinde kullanacak 
ol~ fil manzarayı göriirüı: 

Neslimizi, lıütiiıı kafa ve nıh 
ukdeleri içinde tanı manasiı. 

teıruil liyakatinde olmıyan, sa
dece üç beş meb'us; ve neslimi
ırin ilk ku-v,·em mensupların • 
4an olduğunu M!leflerine naza• 
ran harikula~c bir mikyasta is
bat etmiş e edecek çok Jruv -
vetli bir Vekil ... Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel!. 

Ötedenberi, keyfiyet eevheri
De erme davamızın mihrikı di
ye gösterdiğimiz Türkiye Bü~ 

Millet Meclisine, bir hamur kllt
lesi gibi, n~Jimlzin müdir kıy
metlerile maya tutturmak bir 
IM>rç ifade ediyor. 

Bu borcun her santimi ödea-
e bb saadet duuona. 



MEYDAN 

SAATi 

Allah selamet versin, fU 
Eminönü meydanındaki saat 
ne de çabuk rahatsızlanıyor?. 
kış geliyor, soğuk alar, bu saat 
bozulur; yaz gelir, sıcakta, 
bu saat bozulur. Galiba, E • 
minönü meydanındaki bu sa
at, o kadar faa:la meydanda 
ki her kesin ıözü kalıyor. 

YEN/ET 

FIATLARI 

Karar vemıitler, bundan 
sonra, et fiatlan her ıün rad
yo ile, gazetelerle ilin ed~ 
cek, bu suretle, halk et alırken 
aldanmıyacakml§ ! 

Biz, ekseriya, radyomuzu 
prkı dinlemek üzere ve akı•m 
yemegı emasmda açan:ı:. 

Eğer, et fiatlan da tam bu ıı
rada ili.a edilirse, biz bunu, 
«Kasap havuııt zanneder, ıJ. 
dırı§ etmeyiz! 

NE DEMELl 

ACABA 1 

Akıam refikimizin, herke
ııin yanli§tm bulan bir &Ütu

nu var. Geçen gün ıöyle bir 
fıkra vardı: Bonjur efendim, 
dememeli, merhaba efendim 
demeli. 

oaa yalnız iki buz
hanede elli dört bia 
k İ) O be) & Z peJDU 
bekletildiği görüldü l 

Be.Yaz peynirleri bw:luınelerde 

&aklıyan veya perakendecilere be
yaz peynir wyenler hakkınd-. 
tic=et ve ~ :ittı.sat müdfir • 
:ıtıitle-ince e993lı faaliyete geçil
miftir. Şehrimizde meveut olan 

4 buzhanede ne miktar ve kimler 
ıuımıruı beyaz peynir mevcut ol -
duğu dün sorulmuştur. Bunların 

sa~üpleo::i peyn.irl«i piyasaya çı • 
karmadarsa "liaıret müdür lüğli 

ve belediye ikt-t müdürlüğü çı -
karıp perakendecilere satacaktır. 

Dün iki buzhaneden alınan ce
vapta yalnız iki buzhanede c388S• 
teneke, yani M,000 kilo beyaz pey
nir bulunduğu le8bit edilmiştir. 
Diğer ikisindekiler de tesbit o

lunınaktada. 

ıDi~ taraftan ~izin bir yıl

lık peynir ihtiyac> 000,000 kilo -
dur. A,yın 25 inde yapılan tesbitte 
..,ıı:rimizde 10,000 teneke, yani 150 

bin kilo 'beyaz peynir olduğu te&
bit edilmiştir. 

Bu suretle şehrimizde 3,5 aylılı: 

ihtiyaca kafi beyaz peyıllr stoku 
vardır. Bu kMi stok dıtha bitmeden 
yeni mevsim gelecek ve bol mik
darda beyaz peynir imal edilecek
tir. 

ltaıya 7ardıma 

.auiıhiç !!lıdır ? 
tı.ly-. lıa.a kuvvetlıııri ....ııan.ıı..~ 
!.iye reisi, llefl'eıttiği. bir resmi tel>
l!ile, Alınan tayyareeileriniıı B. 
:maya geldiğini söylüyor. Bu, itaJ. 
yanların Alınanyııdan yardım gör-
4filderiniıı, veya, yardım görme • 
le başladıklarının illı: itirafıdır. 

Aıııl mesele, bu yardımm na..J. 
Wtaıdiğid.i.r. Acaba, İtalyanlar, 
lmnclileri mi iııtediler, yok.sa Al
manlar teklif ettiler; berikiler de: 

- İstemem amma, 7ua cebime 
koy .. 

Misali, im hareketi me9elTeÖe 
mi laırşladılar?. 

İtalyan Generali tarafından net" 
Ndilen tebliğ çok manidordır. Al
man hava müfrezelerinin, tıpkı İ
talyan hava müfrezeleri gibi te -
likki ciil.mesi !asım ııeldiğini ha
tırlatıyor. Acaba, bu kayıt olma ·, 
19ydı, İtalyan efkarı unıumiyesi 
n ordn mensupları, böyhı bir t.. 
l&kkiye yıınaıpınyacaklar mıydı! 

İiaJyaya yapılan bu hava yardı
mı etrafında, dünya mahfillerin • 
den ve matbuatından gelen ilk 
mütalea n akisler çeşitlidir. Lond
raya göre, Almanya, bu yardımı, 
Mu&0lininin iktidar mevkiinde kal
masını temin için yapmıştır . 

Alman müfrezeleri Akdeniılde
ki üsleri bombardımaıı. etmek ü
zere kullanılacakmış. Bıı üsler, 
acaba, hangileridir'!. Yine bir mii
taleaya göre, henüz, Atinada Al· 
man sefiri bali ikamette olduğun· 
don, Alman bava mü:, .>Zelerinin 
Yunan harbinde kullanılması ba
his mevzuu değildir. 

Gllnifn meseleai: 

Zahire nakliyatı 
ucuzlatıldı 

T1·akvada denıir yollarındaki 
tenzilattan sonra deniz yolla
rıncla da nakliye ucuzlatılacak 
1 kinunusantden itibaren Devle1; 1 

Demiryolları idaresi Trakya, Av
rııpa hattında Anadolu Demı.ryol
lıırı nakliyat tarifesini tatbika baş
lamıştır. 

Bu suretle; eskiden maden kö
mürü 1 kilometrede tonu 2 kuruş 

eo santime taşınırken şimdi kilo
metre ibaşına bir kuruşa nakloluıı
maktadır. 

Kezalik eskiden arpa, çavdar, 
yulaf, burçak ve saire gibi zahire
ler ton ba~na kilometrede 693,5 

Jıunışa naklolunurken §İmdi ~'i'l 

kuruşa nakloluımıaktadır. 

Diğer taraftan _Devlet Denizyol
iarı vapurlarında ft Anadolu ci

heti Demiryollarında da zahire 

ııakliyatının bir miktar ucuzlatıl

ması için imkanlar aranıp tetkikler 
yapılmaktadır. Bu suretle gıda 

maddeleri fiatları üzerinde de na
kil ücretlerinde yapılan tenziUt 

niııbetinde de bir ucliZhılı: elde e

~ olacaktır. 

a~11.:r ve y o ks u11 Gıda m. d1eleri j 
ünive; sitclileref Üzerinde ihtikar 
yapılacak yardım yapan bakkallar 

1 
Bu işle Fakülte talebc:Üski.id~r ve Kz.dıköyüıı-1 
cemiyetleri u.ğraş~cak jJe oün 11 ki.ıj tutuldu\ 

Fakır ve yoksul Ünıversıte ta· Belediye meır.urlan tarafından 
lebelerine kitap ve sair zaruri mas- dün Üsküdar ve Kadıköyünde ya
rafları için yapılacak yardımların pılan kontrollerde 11 muhtekir 
teşekkül etmekte olan fakülteler bakkal tutularak Üsküdar müddeı. 
talebe cemiyetleri tarafından temin umumiliğine verilmişlerdir. Bun· 

İyi hot amma, efendi ke
limesi de kanunen yasaktır. 

En doğrusu cmerhaba bayıt 

demeli, çelebil 
[l<üçüK ·H~ERLER J 

Daha harp patlamadan evvel, 
dünya silfilılanlllll yarışı OS11asmda 
neşredilen istatistikler ve yapılan 
propagandalar, İtalyanın en m• 
azzam hava ordusuna sahip lnı -
lunduğunu ifade ediyordu.. Alma• 
yanın büyük tayyare 'Zllyiatına 

Iisbctle, İtalyanın zayi..tı lıenW. 
çok azdır. O halde, İtalyanlar, n&
den dolayı böyle bir yardıma anıı 
ihtiyaç ettiler?. Meselenin düğüm 
noktası burıı!!Jdır, 

olınası kararlaştınlmıştır. lar şunlardır: 

Fakülte talebe cemiyetleri bil - Üsküdarda Hfil<:imiyetimilliye 
kuvve faaliyete geçince balo, mü· caddesinde 18 numarada İsmaıl 

SAMlNIN ----
GOZLVGV 

Bizim hoca Sami Kara.yel, 
geçen gün gözlüğünü kaybet· 
mif. Mua bqına geçti, tef • 
rikaıını yazacak, fakat, ne ki· 
iıdı görüyor, ne kalemi?. 

- Yahu, ne hale gelmitiz... 
göremiyorum, dedi.. 

Osman Cemal de uzağı gör· 
mez, Sami'nin akaine olarak, 
o da, yazı yazarken gözlüğü
nü çıkarır. Bir arkada§, ikisine 
hitap ederek, §Öyle dedi : 

- Öyle ise, biriniz yazın, 
biriniz de etrafı gözetleyin! 

BiR MI::.RA~1M 

DAHA VAR 

Ali Şir nevini ismindeki 
meşhur türk ıairinio, 500 ün
cü yıl dönümü münasebetile, 
yakında bir merasim yapıla • 
cakml§ ! Üniversitede, gün 
geçmiyor ki, bir merasim ol
ma&ın.. Meğer, l!izim, ne de 
çok büyük tairimiz varmıı?. 

Peki amma, bunlar, yeni mi 
keşfedildi, timdiye kadar i • 
ıimlerini, cisimlerini bilmi • 
yor muyduk?. 

AHMET RAUF 

ViLAYET O• BELEDiYE: 

* Asker ailel..rine yar<lım 19'0 

mahallelerde yapılan tahakkuk • 
larda bazı yanlışlıklara sebebiyet 

verildiği anlaşılmıştır. Bunun önü
ne geçecek tedbirleri almak üzere 

yarın vilayette bir toplantı yapı -
lacaktır. 

REŞAT FEYZi * Üçüncü sıntf lokantalar be -
lediyeye mütacaat ederek, evvelce 

rtrA,.RET...,, SANAYi: 
yapılan tarifenin arttırılmasını is- ,.----~---
teıni§lerdir. Belediye bu talebi tet 
kik etmektedir. 

* Bazı hamiyetli vatandaşlar 

oeyramda belediyeye kurban gön
dereceklerini bildirmişlerdir. Be
leınye bu kurbanların etlerini te -
m.izlik •melesine dağıtacaktır. 

MVTE.FERRIK.: 

* Ankarada toplanmış olan pa

muk kongresi dün .mesaisine niha· 
yet vermiştir. Kongre azası şerefi
ne Ziraat Vekili Muhlis Erkınen ta

rafından şehir lokantasında bi1' öğ
le ziyafeti verilmiştir. * Fiat mürakabe komisyonu a

yakkabı fiatlarını da tetkik etmek
tedir. 

* İktısat Vekili Hüsnü Çakır 
dün Balılı.esire gitmiştir. * Kurban bayramı münasebe -
tile bütün alrufüır önümüzdeki sah 
günü öğleden sonra te.til yapa • 
caklardır. 

* Dün muhtelif memleketlere 

* Yunanistana bir müddet evvel 
satılmış olan 2000 ton arpanın sev- -
kine başlanmıştır. * Basra yolu ile 10.000 kilo ka
uçuk gelmiştir. 

MAARiF, UNIVERSITE: 

* Lise ve orta mekteplerde bi
rinci devre imtihanları bitmiş ve 
karneler talebeye tevzi edilmiştir. 
Bazı mekteplerde muvaffakiyilt 
nisbeti düşüktür. * Üniversite talebe ·birliğinin 
teşekkülü için resmi müsaade he
nüz Dahiliye Vekfiletinden gel -
memiştir. Rektörlük, birliğin faa
liyet sahasına girecek işleri tesbit 
etmektedir. Emir gelir gelmez, u-, 
mum! bir toplantı yapılarak seçi
me geçilecektir. 

meselesini müzakere ediyordu. 

Son Telgraf'm EdebJ T efrikasa: 52 Doktor Kafi sordu: 
- Bugünlerde mutlaka çalışmak 

mecburiyetinde misiniz? 

ücük Hanım Y ıves Gel! - Bir eserimi tamamlamak isti
yordum, fakat kalabilir, kalır ... Ar
tık eser düşünecek halde değilim. 

- Birkaç gün sonra dah11 rahat 
çalışırsınız. Birkaç zaman çalışma

- Bunun için ne yapmak la • manızı istiyorum ... Hayata fasıla 

·SELAMI IZZE 1. SEDES 

Cahlt karşısında benzi sararmış 
gülmeğe çalışan, bayılmamak için 
kendini zor tutan Jaleye bal;:ıp: 

- Tabii dedi. 

Doktor Kiifi devam etti: 

- Ben de bir nevi operatörüm: 
.Ruh ve dimağ operatörüyüm. Si -

zin bazı zamanlar benliğinizi gas
beden benliği ruhunuzdan, dim.a· 

ğınızdan söküp alacağım. Ruhunu· 
zun hırsızını, dimağınızın yankesi

cisini, öteki Cahidi, Cahit Seliıni, 
'pandisit çıkarır gibi çıkaracağını. 

Cahit Yaman mırıldandı: 
- Öteki! 
Soma iimide kaoılıp ııordu: 

ıı.un? vermeniı.i istiyorum ... 
_Ameliyat yapmak lazım, ken- Cahidin yüzüne anlama!!l.1§ gibi 

dinizi bana teslim edecek misiniz? baktığını görünce izah etti: 
_Elbette d<>ktor.. - Buhran geçird iğiniz anlar 
- Vücı.ıdünüzü, ruhunuzu, d;i- normal hayatınıza fasıla vermiyor 

ınağınızı bana terkedecek misi~? musunuz? .. • Bu gayri tabii fasıla)-ı 
- Elbette doktor. İstediğinizi ya- tabii olarak verdirmek istiyorum. 

pınız, fakat artık rahat edeyim, ar- • Bu buhran da geçince Cıtlıit Selim 
bk benliğime sahip olayım .. , On· yok olacaktır ... Anıma tamamile 
dan, ötekinden, Cahit Selimden yok olacak ve bir daha sizi rahatsız 
ia.ırtulıtbilmek için her şeye razı- etmiyecektir. Bunu kat'iyyen teıni.-ı 
y=- ediyorum. 

Jale, ayakta, lrunıldayor, göz Cahit Yaman boynunu büktü: 
kırpınlyor, aoluksu.z dinliyor, ağ- - İstediğinizi yapınız. 

zını açıp hiçb;r şey söylemiyordu. Doktor Kafi Cahit Yaman• kol-
Bu iki adam. bir hayat ve memat tu.ltlardan birini gösJ~rdi: 

samere ve tenezzühleri kendi • Tulkay, 20 numarada İlya, 54 nu

marada Selim, 70 numarada Ni -
koli, Üsküdar Karacaoğlan sokak 

6 numarada bakkal Şazi Tarim 9 

numarada İlya Maçiyo, gene Haki

miyeti milliye cad. 31 numarada 
Halil, Uncular cad. Hakkı Ortaç, 

Toptaşı Cad. 33 numara.da Hilmi 
Dönmez, ayni caddede 49 numarada 
Ahmet Kokalı. 

Eski aşık nişanlı 
bir hadise çıkardı 
Süren adında birisi Tarakçılar üst katına çıkmışlar, fakat Süren de 

çarşısında bir hadise çıkarmıştır. etraftaki esnafa doğnı: <Koşun, ge

Süren bu çarşıda Va he adında bir lin, V ahe Zaruhiye tecavüz ediyor• 
terzinin yanın.da çalışan Zaruhi is-

diye bağırmıştır. 
mindeki kızla bundan bir müddet 
-evvel nişanlanmış ise de, nişan ne- Esnaf koşuşmuş, arkadan bek -
dense bozulmuştur. çiler, polisler gelmiş, ortada iddia 

Süren bu darbenin kızın ustası edildiği gibi bir vaziy~t olmadığı 
Vahe'de~ geldiğini zannederek, bir grbi, Süren'in hadise çıkarmak mak

arkadaşı ile birlikte terzinin dük-
1 

sadile dükkanın önüne geldiği 
kanının önüne gelmiştir. anlaşılmış ve genç adam kaçmak 

Bir hadise çıkacağını anlıyan Va- isterken yakalanarak adliyeye ve
he ile Zaruhi bu sırada dükkamn rilmiştir. 

-Oturunuz! 
Cahit Yaman atölyenin tekmil 

camekan cumbasıııdaki arkası yüi<
sek, geniş koltuğa oturdu. 

Doktor ressamın nabzını tuttu, 
bir elile de kalbinin üstüne bastı: 

- Çarpıntınız yok ya? 
- Zannetmem. 
Cahil Yaman soğukkanlı idi. 

Nabzı muntazam atıyordu. Dokto: 
bunu takdir etti: 

- Br:wo! 
- Bunda şaşacak bir şey yok 

doktor, soğukkanlı olmam, heye -
canlarıman.am çok tabii. 

- Neden? 
- Çünkü siz yanımdasınız. 
Doktor Kiıii gülümsedi: 
- Hayır , çünkü kalbiniz sağlam; 

kalbiniz hasta değil. 
Camekandan yarı karanlık atöl

yeye vuran ışık altında bu uzun 
ibeyaz saçlı doktor, Ranbrandın tab
lolarındaki insanlara benziyordu. 

Jale kocası gibi soğukkanlı de • 
ğildi. onun nabzı muntazam atmı -

yordu. Doktor korkunç ve tehli -
keli bir ameliyata başlıyacakmı§ 

sanışı ile yüreği çarpıyor, gözlerini 
dört açmış, korku içinde doktora 
bakıyor, sabırsızlıkla ne olacağını 
bekliyordu. 

Doktor Kafi cebinden, ucu dam
lalı bir küçük şişe çıkardı, bir müd
det durdu, düşündü, soma pamuk 
istedi. 

Jale koşup aşağıdan pamuk ge -
tirdi. Genç kadın soluk soluğa idi. 
çarpıntısını artık saklıyamıyordu. 

- Ne oldunuz? 
- Merdivenleri hızlı iniç çıktım 

da ... 
Doktor Kafi şişeden pamuğa bir 

kaç damla damlattı. Cahide kok· 
!attı. 

- Nedir bu doktor? 
- Bir şey değil, Kloroform. 
Bir yandan ressamın nabzını tu

tuyor, bir yandan da Kloroform 
koklatıyordu .. 

Cahit Yamanın doktordan ayrıl
mayan gözleri yava~ yavae süzül-

Mezardan jı·ltiffit.zjJ 
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cesetler! 
Bakırköy mezarlığın
daki bir hadise üze
rine belediycnia na
zarı dikkati çekildi 1 
Bakırköyündıe tren hattı civa -

andaki mezarlıklar yakininde ottt
rmı halle son günlerde muhitlerine 

fena ve pi.s bir ko.kuılun yayıldı -

~ gönnüşleo::dir. Yapılan tetki.lr.at 
neticesinde bu kokunun mezar -

bldardan geldiği anlıışılmış ve me
zarlıklarda bazı cesetlerin köpeS

ler taraiından çıkarıldığı, koku -
nun da bundan hasıl olduğu hay
retle görülmüştür. 

Mezarların iyi ve derin kazılma
ması yüzünden vukua gelen bu şa
yanı teessür hal hakkında beledi

ye mezarlıklar müdürlüğünün 

ehemmiyetle nazarı dikkati celbo
lıınmuştur. 

Çar,ıkapı çocuk dispanseri ve 
kütüphane menfaahna 

müsamere 

Divnnyolundaki çocuk kütüpha
nesi ve Çarşıkapı dispanseri men· 
faatine olmak üzere ayın 21 inci 

salı günü gecesi saat 20.30 da çocuk 
esirgeme kurumu Eminönü ilçesi 
tarafından Beyoğlunda Fransız 

tiyatrosunda zengin bir müsameu 
verilmesi kararlaştırılmı~ır. 

Kandilli raaathaneainde 
yeni teskilat 

Kandıllı rasathanesinin geniş • 
leiileceğini . yazmıştık. Maarif Ve
ltfileti bu maksatla tahsisat ayrıl
masını ve rasathanede yeni bir teır 
kirnt yapılmasını amir kanun la
yihasını hazırlamağa başlamıştır. 

Rasathaneye Amerikadan bazı ye
ni aletler de getirilecektir. 

Belediye buz için lazım 
amunyağı J..emin etti 

Belediye reisliği buz imalatına 
lazım olan amonyakları Roman -
yadan temin etmiştir. İlk partide 
1500 kilo amonyak gelecektir. Ro
manyadan 1 yıllık buz istihsala -
tına kafi amonyak alınabilecektir. 

KonleranJ1 

Eminönü Halkevinden: 

6/1/1941 pazartesi günü saat (18) 
de Evimizin Cağaloğhın.daki salo
nunda Üniversite edebiyat faktil -
"lesi profesörlerinden Mustafa Şekip 
Tunç tarafından (Halk nedir) mev
zulu bir konferans verilecektir. Da
vetiye yoktur. 

Sümerbauık'ın yeni 
şubeleri 

Sümerbank yerli mallar pazar -
!arının Diyarbakır toptan ve pera
kende satış şubesi ile Ereğli, Kay
seri, N azillidek.i toptan ve pera · 
kende satış şubeleri bayramertesi 
açılacaktır. 

dü, mahmurlaştı, kapandı. !Hiç te
sirini göstermişti. Cahit Yaman ba
şını arkaya ct···· ;,, dudıtkları yay-
vanlaştı, ger:, vücudü tekallü.ı 
edip bacakları uzadı; Cahit Yaman 
oturduğtı yerde adeta uzanılı. 
Artık kımıladamıyordu. Uyumu§, 

bayılmış, hatta ölınil§ gibi idi. 
Doktor Kafi, Cah.i.din nabzını bı

rakmadan kulağını kalbine dayadı, 
dinledi. 

Cahit yaman, gözleri kapalı, ne· 
fes almıyor gibi idi, ~nki kalbi 
durmuştu. 

Jale, büyük bir endişe ve sabır
sızlıkla mırıldandı: 

- Doktor! 
- Efendim! 

y._.: Ahmet Şükrü I:SJl4ER 

Geçen senenin haziranındaki 
hezimetten sonra Fransa ıkiye 
ayrıl.nu§tır. 

1 - Maraşal P<!tain'in Fran.sa'' 
ı- General de Gaulle'un Fransa

m.. 
Gerçi bu iki Fransa'dan yabancı 

devleı !er tarafından tanınmakta 
olan birincisidir. Vişi, İngiltere'd"" 
başka l:ıer devletle siyasi miinase
betted.ir. De Gaulle'ün teşkilatı 

lae, İngiltere tarafından bile bir 
devlet olarak tanınmış değildir. 
İngiltere de Gaulle'ü, bir hareketia 
lideri olarak tanımaktadır. 

Bununla bereber, böyle beynel
milel münasebetler bakımından 
tanınmış veya tanınmamış devleı 
teşkiU.tı olmak ç~rçevesinin dışın
da bir de fili vaziyet vardır ki, bu 
nokta.dan mütalea edildiği zaman 
Fransa'nın ikiye değil, üçe ayrıl· 
makta olduğu görülür. Bu üçüncü 
Fransa da Mareşal Petain ve gena
ral de Gaulle Fransa'sı arasında 
bir yer işgal eden general Weygand 
Fransa'sıdır. Filhakika bu üçüncü 
Fransa'nın vaziyeti büyük bir mu
ammadır. Ancak bir nokta kafi 
derecede sarihtir: Genaral Wey
gand, Vişi hükümetiyle en sıkı bir 
işbirliği yapmaktadır. Geçenlerde 
verdiği beyanatta general Weygan< 
Mareşal Petain,in emirlerine tal:ıi 

olduğunu bildirmiştir. Fakat Wey 
gand'ın ne gibi şartlar altında şi
mali Afrika 'ya geçtiği ve orada 
Petain'in zımni muvaiakatile mi, 
yoksa Vişi hükümetine rağmen 
mi kaldığı maliim değildir. Hakika 
nasıl olursa olsun herhalde Wey
gand'ın bugünkü vaziyeti, Petaın 
Fransa'sı ile de Gaulle Fransa'sı' 

arasında üçüncü bir Fransa'nın 
mevcut olduğunu göstermektedir. 
Belki Petain, Weygand Fransa'smı 
bir manevra çevirmek için kur· 
muştur, Ve belki de başı sıkıldığı. 
zaman oraya nakletmek niyetin· 
dedir. 

Bir defa her üç Fransa'run d:

hedef ve gayede birleştiklerine en 
ufak bir şüphe yoktur. Bu gaye de 
Fransa'yı parçalamıyarak bugüııki 

badireden kurtarmaktan ibarettir. 
Fakat Vişi hükümeti, bunun baş
ka bir yoldan yürünerek temin 
edilebileceğine kanidir. De Gnulle 
ise' bu gayeye diğer bir yoldan 
yürünerek varılabileceğine inan • 
maktadır. Hemen söylenebilir ki 
de Gaulle'ün politikası daha va· 

zıhtır; General ve kendisine tabi 
olanlar, İngiltere ile bereber mü· 
cadelede devam edilmesine laraf
tard.ırlar. Btınların nazarında Fran 
sa muharebesi, büyük bir mücade 

lenin ancak bir safhasıydı. Bu 'llU' 

harebe kaybedilmiş olabilir. Polon 
ya harl:V, Norveç harbi ve Flan<lr• 
harbi .kaybedildiği gibi. Fakat 

Fransa havbi kay>bedildi diye, 
Fransız hükümctinin, İngiltere 
ile imzalad ğı ittifak muaiıe<l,esıni 
f.,,.hederek Almanya ile ayrı mü· 
tareke imza etmesi için ori.cH.ın 

ibir sebeb yoktu. İmzaya sada.kat 
kadar da Fransa'nın kurluluş 

yolu bu .olduğu içindir ki de Gnulll 
buna taraftardır. De Gaulle"Ü!l 
tuttuğu. yol, ayni zamanda, 1ngil· 
tere'nin eninde sonunda muzaffCl 
olacağı kanaatine de dayanmakta 
dır. 

Vişi hükümeti ise, Fransa'nın 
lrurtuluşunu başka bir politıkadı 
aramaktadır. Bu politika, de Gaı.ıl 
le"ün politikası ikadar eğrilme't, 
lbi.bkülrnez bir siyaset değildir. 

Ve geçen hazirandanberi birk~ 
defa deği.,«miştir. Vi.şi hükümeti 
Fransa muharebesinin kaybed iLıı 
siyle bütün mücadele kayiıolm~ 
tur gfüi yanl~lığı meydana çıkan 
lbir nazariye üzerine lrurulmw;tu 
Fakat ilk kurtuL?un hikmeti olan 
nazariyenin yanillj olduğu anla~ıl 
dıkça, Vişi hükümeti, büyük bir 
suples ile derhal politikasını, değ! 
şen şartlara uydurdu. Laval'in 

- Hiçbir tehlike olmadığına emin 
azli' bu politika'nın inlkişafından 
en ehemiyetli bir merhaledir, B\t 
nunla bereber, Vişi hiiküınetinin 

... ? 
mısınız. 

- Merak 0 tmeyin hiçbir teh.l.i.ke 
yok. Rahat rahat uyuyor. 

- Konuşulanları duyar mı? 
- Hiçbir şey duymaz, artık hiç 

biı· şey işitmez. 

Ahnanya'ya karşı açık vaziyet al 
ması beklenmez, hatta denilebilirlıl 
Mareşal Petain Almanya ile işbiı' 
liğine taraftardır. Fakat Almanya
nın .;ş irliğinden• anladığı mana' 

(Detıami 5 inci aa.hifeıU), 
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VRUPA' HARBiNiN 
'EN/ifoMESELEURI _ 

Afrika •• 
nan; .&Ll &EllAL SUNJIAJI 

1 .. uupa harbiaİıl ita safhasın.ta 
lı.ı Haheşısıantia neler oluyor? 
ki Afrika imparatorluğmıua 
kadderatı elbette bir suretle 
ireeek. Daha Avrupa harbi çrk
dan evvel italyanluıa şarki 
·ikaya mütematli swette tak-
e kıtaatı yolladıkı.rı anlaşık • 
du. Bwıa neden lüzum görü - ' 
ordu?. Habe§istaıun bilha8Sa 
tali garbi ,kısmında Begameder, 
iota gibi c~ aletlerde İtalyo -
11 karşı yerlileri• mnkav~ 
• geri kalmaclıklan haber abn
ı gibi Eritredeki yerli asker -
den bir lwinulllıı kaçarak timal 
aflarındaki nıuku-eınete İ§tirak 
ikleı-, silah kaçırdıkları bildiri· 
'>rdu. italyaRlarla ~ apılan çete 
harebelerindc İtalyanlanlau e
ier de aluuyorllu. Bu ~p...-· 
şicld.etli ol117•r; iki tarahn tla 

'1atı ajırlqıyOl'tlu. Bununla 'be
.er maddeten üstün kuvvette 

8 İtalyanlara karşı yerlilerin 
.kavenıeti devam etmekten ge
talmaJ!Ullır. ŞimaJi şarki taraf· 
uıdaki mukavemet hareketiılin 
µnda Gabre Hevot isminde bir 
;; vardır ki İtalya • Halteşistan 
~e §Öbret kazanmı~ oln 
.uandan - DetıJRaçlardan biri
. Bemeta iter giin Aiisababada• 
H tayy.....U. kaldırılarak et
ı tlolaftaiı ve mukavemet P
• yerlerin Uzeria4e boMM&ar 
.ı~ öireailiy.Nu. Baadtı11 Nt
Ba],eşİStanda yerlileria aynca 
ıhsn m•bvemet pterdikleri 
an18f1lıyenht. Ba da İtalyan -
ıa ~ •üşk\ilatı arttır -
ktaa geri kahna~iu'. Silüsm 
kavemet cereyanı alıp yürii -
.çe Babeşistaada iatibaalit da 
muf. memleketin iktısatli va
)ti .ıalta boza.bn~tur. Avrupa 
Waia arihılfnde .,.-edilmiş 
auılar n itfharle u ..-alı ._ 
!i. cihti gi1H Haltqi&taaua is

esi olan mühim 'bir yerden ik- J 
,t .. ne b4lar tlöştiiiii gizlene- , 
niftir. ing.itizlerin heealNaa 
ı lmlwe, ileri Ye Mire &'ibi _.. 

tria WM • ilarwta Mitüa Ha
•taldl .... •ı' WURt! teşkil 
ıdi. 
ım4aa •• 1 _.,._ hpi. li-
varWM ...U. edili) 9ftio. Hal
i 1~ Habeşistanı İf-
ib;ealae, 7..U 1935 tle&heri iee 
1 .. fln• ıMJihh ve riW..n: •• 
,..ti iberiae istihaalat .... -

,.tı piti ihracat da azaldıkça a
lqhr. Birçok araziıRn yerti
tazahndan çalışılmatlı(ı iıfiiD 
ce barakıldığı anlaşdllllŞtır. 
•HfistaHe ilaracatıa arma -
mukabil itbalit artmış, palta-
da alabiltliğiae ilerlemiştir. i
mlar satılaeak maddelere lti
tiat ta1ia eierek buad- fu-

verilemiyeceklerini ilin et
eı-se de alifveri! keyfiyeti Mr 
i iktıncli mtivneae haricia
r. Tacirler o fiatlarla malla • 
satmayı zararlı buluyorlar. 

ıı için mağazalarını kapata -
ır. yahut da fazla fiatla ver• 
cezaya çarpıltYGrlarnnş. 
mn i!;in btihsalatı arttırahil· 
ihncatt çeialtmak içi• daha 

ler lama pleeeii söyleniJer-

!!.DEBi ROMAN: l 7 

Eaki Romablarm dedi -
iine söre iman ajll' ain' 
acele etmeli İmİf· Yeni 
malılar bu nasihati tut -
madıkları için müteml• 
ke politikaımda nihayet 
harbe girerek çıkılmaz 
bir sokaia sapblar. 

du. Fakat tam ltu sıralarda Av
rupa harbi çıkuuf, İtalya bir müe~ 
det harfte ginnemelde 1Mın1'er llİ
Jaayet İngiltere aleyhine kavpya 
karışmı§tır. Son aylarda Afrika 
barekatınıtt aklıgı inkişaf ise gö

rülti~·or. 

İtalyaalaı· Haheşistanı istiti et· 
.ekle Afrikada pek faal ltir JllÜS.

temlekc ı;iyaseti takip etmeie ha
zırlanıyorlardı. Şer.ki Afrikan• 
taltii servetini işletmek n ~eagİ• 
olmak istiye11 İtalyanlar ~ia unıa 
INr salh ve sükun devrinin devant 
etmesi lunn gıeliyerdu .Halbuki 
ltöyle e1nu11lı. 

Eski Kcunablanıı bir sfürii vur -
mış: ıcAğır ııiu acele ediniz:. der
lermiş. Şüpheaiz ki müstemleke it
leri de her ne kadar bir an evvel 
basanlmak istenirse istensin ~a

bu~ak olacak gibi değildi. Şimdiki 
İtalyanlar eski Romalıların yu -
brıki a85iJııatini unutmuşlar de
mek. 

Kapahçal'fl Eı1natiaın uke
rimize becliyesi 

Kapalı çarşı esnafı orduya kış 
hediyesi olarak at·alarında topla
dıkları 3500 paı ça yün eldiven, 
kazak ve Ianiluyı dün kmlay su
besine teslim etmişlerdır. Bundan 
başka çarsı esnafı yeni reberruata 
devam etmcktedır. 

Milli Piyangonun 
Oçüncü Çekilişi ___ ,. 
Bu plBn çok 7..engindir. Sizi 
de keodiai gibi derhal zen

gin ~bilir. 

Milli piyang<>nun ücirnci.ı cekı -
lisi 7 ikıncikctnundadır. Bu çekıli§ 
1ördüncü tertibin sonuncu:>'U olmak 
itibarile hem büyük ıkramiveleı·in 
hem de orl.ı. büyüklükteki iktami
yelerin milrıdan arttmlmı::ı.u. Bu 
defa büyük ikrawyie 50.000 liradır. 
Bundan sonra üç tane 10.000 lira 

vardır. (8) numara beşer bin lira 1 
:kazanat:aktır. (2.000) liralık ikra
miyelerin miktarı (15) e çıkarıl -
mıştır. Bu çekilişt~ 1.000 liralık ik
ramiyelerin mikdarı çok arttml -
mıştır. İlk çekilişte 1.000 liralık 
ikramiyelerin adedi 60, ikind<ie 
90 oWuğu halde bu sefer 120 nu
mara biner lira kazanacaktır. 

500 liralık ikramiyelerin miktarı 
da (180) e c1karılmıştır. Aynca 300 
tane 100 liral.k 600 tane 50 liralık 
ikramiyeler vardır. 
Ayrıca 47 numarada yüz yirmi

ıer lira teselli mük5!'atı kazana -
caktır. 

Bu çekilişte 67.274 bilet sahibine 
725.640 lira ikramiye verilecektir. 

Yılbaşı piyangosundei kazanaına
dınızsa bu çekiliş taliinize yardım 
edebilir. Unutmayın ki talih tesa
düften ibarettir. Tesadüf ise bir an 
~lesidir Bu cekilişte beJkı de 
O me6'Ut anı ) akalıvabiJirsinız. 

Sen de Seveceksin ! 
f azan: ETEM iZZET BENiCE 
- diler ve o ıeceyi öyle geçirdiler. 

,,__ı,.,,.r lJlJ der- 1 
. Knrısma iyi .,....- I Ertesi güdü. Jı'mlen Nillaa 

Bal ar. Belki Nihllt dııı ıaoıı. 
ibatbn soraruıı .. 

Verir nıisiıı?. • 
İyi ise ne diye verJ1Ji1e,.a.1· 

iİ~·e artık benim yabaatııB 
~aa:. Altı yıldır yanımda. Kar
gihiyiz. Hem çok terniı, çok 
uslu karakteri kuvntti tllAt• 
.U altı, yirmi yedi yaşıRdB bir 
n. Beo daha hi~ir kötitlüğit
~örmedim. Alan iMiam me5'ut 

Bea ile adam111 iJi1ijiae siiıl 

Tiıu. 

Olur, konaşuntz karftti:m-
1.. yenidea t.aşk9 Wlara ıW-

. -~. caWr'•·· ~ -

açtı. Nihat: v • • 

_ Eter ben.im tan.adıgııu Salila 

ise iyidir .Çahşkan, ke.Hi halia -
de •lu l>ir atim.. 

' J)di, 
u· defa 98f11thlrB)'Jlll.. _ ,.ır 

DiY• ~ıraktı!. 
iŞ PiŞİYo&! 

Litfiye: ·apacajdlf .a.-
- Ben koe&Yl ne ' 

ıU.Dı kocam Giinet·· 
Diyordu. Firde\IS t.n 1• 

. di asa._ J· 

_Baydı hay.. yana i · 
dam. ıı-a de ytızb&f· »t .... 
)iir gün • .,_. olur. Ra ' 

• n.-L • • L-- nerede•• 
51.Jl, UllDA 111 - ır-

Di.fe Law.ıeaia uıJerıD.1 ,.-

1~~~1 ' ·MAHKEMELERDE: 
Halkla alay eden 

ıirketler 

''A r d. · man eı en ım, o cıns 
• 

l.ıanbal Ha11ag4Zi ıirk« • C f n S 
lerinden ıikay« etmeyen yok-

tavu.klarım ... ,, 
tur. Evinde, miie•usuinde ha- "P I } •'") , 'EJb 
r>agazİ kullanıp ta Tahatı~ 1 aray a dayak 0 ur mur Jf et• 
olmıyan kimse var mıdır?. I D .., d• . . 
Çoh sabah, Linotip makine: te.. ayagı ye im paraSIDI IStCrlm,, 
lerimizi çalqtaan havagaı ı 
bile kuiliyor yahut,ıu geli- Mahallenm ne kaaa:ı kacl.nı \ar- zümle görmeyınıce de, bir tiırlti 

t 
.' h l ,.. sa ı.kıye bölünmuş, bır kısmı bir .Odur• dıyerruyordwn. Amma, kim yor, gae emn a2:rr anm .... ı .. . 

kal taraf.o, bir k s.nu .Kar§ ara n ta- yapacak. Ote tarafım121daki Şahen-
g~ ıyor.. . . . . raftarı olarak adlıyt·:,c belmış - de hanım, na.mazında, niyazında, 

Hava ... ~ı flTketl~~~nı~ ,~'~ lerdi. Koridorda sız deyin J ırnu, r kendi halınde bır hatuncağızdır. 
rezalet, lJlr )<efXAZ€_.' a ını ben dıyeyim otuz k •0 11 Bir partı Yt.'<ii mahalle ~ırı düşmanlarım 
alan 1J1anZ~l!"a5liU bıthan~ Ka- bir köşede, bir partı obıır ko~ede, gelıp de ıehırlıyeceık degıl ya ... 
d~~'!_Y ,ve Üsk~dar s~mtınde davacı ve maznun arın etraf nı çe- El:bette, zchırl yen buydu ... 
BO~n·~ SokaRltıT~akı ... ~'"'.~ virip ha1:kalam1şlar, hep bu kav- Artı.k, bahçe ı.istıindeki odanın 
a~ı. l~mbaları, bırer olu g~- gadan, bu <lavcıdaıı k'Onuştt) 1>r - penceresin«e nobet beklemeğe bq-
zu gıbı. Evlerde, haltada bır ıar. }adım. Bir gun, baktım, Mebrure, 1 
k.a~ gün gündiiz orta.ı gaz lıe- İşın iç.inde .!Jır tamk mc.seJe:n bahçe kapısından çıktı. Duvarm 
•ılır. Çok defalar da gayet 1 var amma, ne oldı.tgumı ibır türlü dibıne geldı. Etrafına bakındı. 
a.z, ~yıl gelir. Mutfak itleri 1 anlıyamadım. Çünku, biraz daha Kim c olma<lıgma kaıl oldu (kani 
öylece lıal1T. s.okulup anlıyayım dıye kulak mi· olacak). 

Bu havagcui firkeileri J.. safırliği etsem, beni de, bu grup - - Gch geh geh geh ... diye, ta-
lanbal halkı ile alay mı ediyor- !ardaki genç kızlara göz sÜ'zcrek vukları çagırmağa başladı. Ebnde 
lar? Bu hauagai ıirketlerini yaklaşan zendootlardan sanacak - bir avuç mısır vardı.. Onları serptı. 
irim ifletir, sahibi kimdir, ga- lar. Tavuklar, hi.ırya ettıier o tarafa ... 
yeleri nedir?. Bu işin dtigümiın't.t, kapısında Ne de olsa, hayvan... Aklı olsa, 

Bunlm ın bir an elJı>el he.a- bcklediguniz mahkeme çöze<:ek... fikri olmaz Hepsı gıttil r. Serp-
bına bakmalı. Benim merakımı da, siz.inle hera - tiğı m1Sırları yediler. 

BORHAN CEVAT iber, bu mB!hıkeme gıdcrecek. Ne Artık dt•yanamadım. Odadan 
yapalım'? Çare yok ... Bekliyoruz. fırladun. Bahçe) e ~ıktım. 
Mübaşir scslenı)or: -Seni utanmaz vel.lo.ı scnı 1 de-
- Raife ... Mebrure ... Mualla... dim. Artık, kırdıgın ceviz bıni aş-

Va.siiye. .. tı. Ağzı y()k, dilı yok ... Ne i&tec -
lki ya ,lı kadınla ikı genç ıkız hi- sin şu zavallı hayvanlardan!. 

kimin kar~ısında, bir mahalle do- Sen misın soyliyen? Aman e -
lu.;u kadın da sami olarak kapının fendicığım ... Içcrıden kızı çııksm .. Esne...-ne ıç tarafında sıralandılar. t'\~.sın ağzını, yumsun gözünu Nc-

Vasfiye, yaşlıca, gürbüz ibtr ka- ler söylemcsın! Ömrümde ışıttiğım 
dındır; davacıdır .Diğerleri maz _ laflar değil. İşte şu .. Şurada du
nundurlax. Mebrure de yaı.:.h~a bir ran Raüe olacaık kl'Z. Ben, saşkım

dola\ ısile. gayrı ıhtivari olarak va- kadındır; Raüenin annesidir. Mu- lığımdan, agzım açık kalmışım. 
ki oi::ın kuvv tlı ve uzt n bir tenef- alla da, Mcbrurenın evine gece ya· Derken, içeri.den öbür kız da çıık

tısına rriliıctfırlığe gelen, on yedi, sın ... Atlasınlar duvarı, he,p bera-

\ 

Esneme ci erlere adı teneff IMi-

den zıyade miktarda gıren hava 

fü:;tür 
on sekız y ..... Jarındıı, Raıfenin ak- ber, beni duvardan öteye, kendi 

E.;ııem.,kl" 'harC'kntınn bE>taet ge- -~ 
ranı bir genç kızdır. bahçelerine alsınlar. Bir dogstln -

len kan tekıaı KU\ \et bularak ce· .. AJlaıh · Vasfiyeyle Mt!'brure, ka.p.vbitişi.&c: ler, ıbir döğswıler.. ver:meeın. 
veüuuna devam eder. kY.>mşudurlar. Arka tarafta her iki Yaram yara, beram bere .. Her ta-

Bunun ıçmdır ki, uyumak ihti - evin bahçesi, bahçeler ar~ında diz raf.un mosmor. çurukl4!r içindf'!. 

yiılcı. ıç Lkmtı ı. uzun bir nutuk 

dinlemek, yahut bır kitabı uzun 

iboyunda 'bir duvar artı•k duvar Hakim sordu: 
da değil de bir set vardır. - Ey .. Şımdi, bunların ceza -
Dava~ı Vasfiye anlatıyor: landınlmasrn mı istıyoraun?. 
- Bizim ~c de ,Mebrurenin } - Sade ceza.mı ya? Beni döi-

bahçesı de arzullahı vasıa ... İki - dükleri, SÖgGükJ.erl içm par da 
rinden addedebiliriz. sinde de. ne ekim vardır, ne dikim.. isterim. Ya tavucuklanm! Tavu-

Esneme bazan marazi sebepten Bildiğimiz arsa... Biıan efendi cuklarım ne olacak? Koca Istaa -

uzun oku 1ak esneme~; davet ede· 

bilır. Açhgı da esnemek sebeple -

ileri gelir ki, tedavisi lazımdır. 
Bazı kimselerde yemekten biraz 

sonra esneme başlar ve bir tki saat 

devam eder. Bu gibiler midelerin

de bir ağırlık hissederler. Bellidir 

!ki bunlardaki esneme hazıımızlığın 

bir işaretidir. 
Bazı kimselerde de esneme bir

denbire başlar ve arkası gelmez. Bu 

şekilde esniyenlerin haline gülme

mek,, iktızasma göre, biz.mette bu

lunmak lazımdır. 
Esneme alt çene aşağıya dotna 

çekilerek, üst çeneden gergi gibi 

uzaklaşır. Onun için esneme esna

sında iki çeneyi büsbütün açmağa 

değil, mümkün mertebe yaklaştır· 

mağa çalımsak iyidır. Cünkü şid

detli esnemelerde, hazan alt çene 

mafsal kemigin"n yerınden çık • 

tıgı görüln üştur. 

.Wy•, .. uaıa yapıia~k i§lcri ko

DUfUYOl'du: 
- U:ıun uzwı C\' eş) ası düzmek 

istemez. Adaıucaga. lki ) uz lira a· 
ğırlık veriyor. Ne liuaısa üst ya
nma biz de katarız. Otur biter. 

- Naad istenıenn öyle okun. 
- Senin de bir istediği.o varsa 

söyle. 
Lutfiye boynUDn lriiktil, içli içli: 

- Hiç birşey isteğim yok.. 
Detli. Bua11 derken sesiDde bir 

titnae, Witia pv-.U.. yayllaa 
bir irpume vardı. Yürejinde bas 
tırmıya çalıştığı ilk çocukluk, 

gençlik yaraları ,yeuiden kanı -
Y• ,,1iıideria4c eUiaia hatıraları 
diriliyor, kundap ainllti P.-. 
KaJelı:cn karakoluna diiftütü ıa
aiyeye kadar geçen çileli ömrü me
sanad• .,.klanan t.ir laortıak plft 
'beyninde canlanıyordu. KelMli 

~iıae soruyOfth: 
g.oya varmak iJi. Fakat, - l . . ____ ., 

adaki gün enmı ara~· 
baf 81& ~ ile haPDP'N ........ 

kaptandır. Jitmediği yer, geune. bulda, hıçbirinm eşi, emsali bu -
diği diyar yoktur Her seferde, her Junmazdı. Haaa!!. Onu söylemeyi 
gittiği yerden birteY getirir. Ara- unuttum. C akşam da, bir Nemse, 
daeırada da, üç beş ta"'1k ynalar, iki Hacıkadm öldCi. 
ayaklarından bağlar, getirip eve - Söğdü.Jtlerı. döğdüiderı açin 
atar. O kadar tavuk, tabıi bir ka- para isterim! dı)"Orwn. Parayla 
lemde kesilip yenme'&. Birazını ke- dayak olur mu?. 
sersek, bırazı kalır. :S..wbk, ta- - Olur, ya .. Bal gibi olur Her-
wk yeti~tirip üretımeğe... Aman kes dayak yıyor hakaret işitiyor da, 
efendim, aman. O, ne cins cins ta- şakır şaklr, tıkır tıkır paralar alı
wklar .. Olmadık şey yok ... F:izan- yıor. Ben niye alımyacakm.ışım?. 
Jar, Plimutlar, KDşinşinler, Nem- Hik.im, maznunlardan Meibru-
seler, Hint boro'Lları, Beç tavuk - reye döndü: 
ları, 0 ne Hacıkadınlar, tepeli, pa- - Sen anlat bakalım ... Davacr 
çalı, neler efendim, neler ... Ta - nın söylediklerini duydWl. Sen ne 
vuklar üredikçe ürüyor, ikide bir- diyecek~=n?. 
de, tavuk keeip yiyor, sabahları, - Ne diyeceğim? Söylediıkleri -
taze taze, rolluktan çıkma yum ur- nin hepsi yalan, hepsi iftıra ... Ben 
talar yutuyorduk. minelvvel. ileWur anlataymı.. 01-

Son giliılerde. tavuklarım ölme- maz olsaycbk; geçen sene geldik, 
ğe baslad . Bazıları da kayibolu - bununla k<JfD!PU olduk. Her gün hıl-, 
yordu. Mebrure, ıbenİı otedenben her gün gür ... Bahçeye biraz öte
kıskanırdı. Bunları zehirli~ enin berı ektik. Damatea, may<lanım, sa
o olduğunu, yediğim ekmek gi>i lata, dereotu gibi Evvelden ibes-
biliyQrdum. Biliyordwu amma, gö-. (Devcımı 6 ına sayftıd4) 

- Ranımefcmdiğieiın korkayo -
rum. Yanınudaki rabatnn kaça -
cak .. diye korku~ oruın. Beniın ae 
çilelerle büyudüğumü, yanınıza 

nasıl geldiğimi biliyorsunuz. Ha -
yatlllllll en .rahat, en iyi günleri 

burarlR ge<·tı. Bahhmdaki çilenin 
bu ralıatlıgı. hu şcaliği kıskaa • 

nıasmdan korkuyorUDt. Durup 
dururken yıbaıa bataaa ltusııw-Q,. 
)'JJD. 

Finlevs pWii: 

- Alarma Mil ı.ö)'t. .. yleıe. 
Ve.. temia etti: 
- On.larm hepli ~ ....._ 

SOIU'a badi eviadıe Gat. r•t .. 
deceksin. 

- İapallah ... 

Ve.. Firdıev• IAll södintl siyledi: 

- Yama alqam Salibi yemeie 
çaiıracej:mı, 5ÖZ kesecejiml. 
- .... 

NİŞAN SOFIWU 

Ak sakallı k~amıa .Nl
G.l ikiMi Wı ....... ~ .... 

na aıuıeydi. So&IMla, yiizbafi Sa
lih; dünürlük yapan ka7makam 
Feridmıun karw, Feridun; ei.a
baş,a Şevki, kansı; yüzbaşı Nejat, 
karısı; erkanıharp hinbaşı Melila 
vo Lôtfiyc vardılar .. Bir de Gü -
neş! Bu LfttfiyeaiJa aipa sol.rua 
idi. 

Hepsi aq'eliyd.i. Hepei yiyor, 
içiyor, eğleaiyer, Saliılae takıkyH
lardı: 

- Millet hani hat-ti eeıtla••e kaa 
tlimiyor, beyimis bur tı evlMıi-

:ıor .. 

- Ysli Arapı. Mm lin:ııı' 
Y!ae bepai liftr .. ilama, _._ Wr 

nAdalar •. dQıe ~-•· ......._ 
Diyonlu. Nejat: 

- Ne Y8fl.,_ ..-.-1 ... 
brılarmmm Hfmla .... ~ 
ri de var. Be k:atl:er • .ıel-t11-• 
çatlarsa. ilim W. -.iM ....a. -
ıs.. 

°"'9 .. ••lfllJlll ............ 
.......~ 

HALK 
=süTUNU 

e<cıq:m:• 
111 j: r.n:~»• 

EoelennNlı idiyenler~ 
İf ve İfçİ aTıyanlar, ıi
kiıyetler, temennil.,. ve 

mi,lıüller 

i, ft İffİ arQ' ....... llel'hulıi .. --ı 
:kfilıi olan okuyuul&l'Ullls&a mekAlp· 
lan bu sötanda m'!'ltfez'Y"M ve aee.- ' 
Df"8 netrediıec&Ur. Gwtıe_... ..._ 
ve avukatı da sorulalılıwa cevıt.• verece. 
Jderdir. Ciddi bclivaç teklifleri de 1Ha ııl 
tWUM1& parasu n~rohm.cıakıar. 

tzdivaç teklifleri 

- Otuz üç yaşında temiz, ciddi 
bir aile çocuguyum. Ticaret yapı
yorum. Kazancım orta halli bir .. 
ileye .:ımamile küayet edebilır. 

Dünyada yalnız bir kardeşim var • 
Şimdi beraber oturuyorum. Fa -
kat hayat arkadaşıma ayrı ev tu
tar veya iç güveysi de girebilirim. 
Kendısınden istediklerim beni 

Otobüsler 
doğuracak mı? 

Ad•va•n ~iü Tahtalr&l~ 
ı:alan sc. -- 1 Uzunçarıı ha-. 
tında kendaaı inanmıı .. 

Biz, sa:ıe~er, arhk bu halı( 
ıeldik. 

Şehirde blı otobü., derdi 
var. Biliyorsunuz.. ln((iltere:-
den ıelecek diye yazarız, y; 

ka•ı çıkmaz, Amerikadan ıo-
lecek deri:.:, arkası ıelmea 
Y unanistaudan ptirileG~k diı 
7e yazarız, bittabi gelmez. 

Hele, tramvayların rittik~ 
azaldığı fU zamanda otobüMi 
claba fazla ihtiyaç var. Faka\ 
dünya ahvali dolayısile, hiçb~ 
yerden otobiıa ıetirtılemıy~ 
Asal hakikat budur. 

Düa, bir ıuetede, f(>yle 1"' 
ha vadia MFlevbuı gözüme i~ 

mes'ut etmek ve hiç bir suretle al
datmamaktır. Bıraz nakid veya 
ıradı bulunursa bu da ~a~timiaı 
takvıye eder. Talıplerin Son tel -
graf Halk sütunu (M. S. B.) ye 

müracaatlarını nca ederım • 
· - Yirmi bej yaşında muktasit 
bir ev kızıyım. Esmer, orta boy
luyum. İlk mektep mezunuyum. 
İyi bir aileye mensubum. San'at -
kar bir gençle evlenıp yuva kup.o 

mak istiyol"Um. Talibımin yaşınm 
35 i geçmemi§ olması şayıaı arzu
dur. Llıtfen (Son Telgraf Halk sü
tunu) Naıme Dalgıç) adresine mü-

ti: Şehirde İfliyen otobüa mili. 
arı arbrdacak. 

raca at ra ederim. 

~ ..... plat 

Bayan Muzaffer - Büyük poe.. 
taneden verilmiş bir mektubumu 
vardır. 

Bay C. H. - İstanbul ve Ualdi
dardl!J1. diın iki mektubunuz gel -
ıniştir. 

Bay Samim - EvveHti gün ilb. 
ettiğimiz mektuplarınızı aldırma -
nızı rica ederiz. 

Bayan P. O. P. - DWl ilan et
tiğimiz mektubunuzdan bafb ye
niden Topbpı, Beşiktaş, Galata, 
Büyükdereden mektuplannız gel

miştir. Acele ald:rmanızt .riıee .., 
deriz. 

Bayan Perihan - Büyülı: paeta
neden verilm~ bir mektubunuz 
Yardır. 

Bayan T. H. - Mektubunuaı a&
dıımanızı tekrar rica ederiz. 

Not - Mektup sahipleriniJı her 
gün saat 15 den sonra mektupia -
rını Halk sütunu muharrirımİI. -
den aldırmalarını ve teahhme 
meydan bırakmamalarını en.. -
miyetle rica ederiz. 

AÇIK KONUŞMA 

Bunu aören kariler de, ..W 
zannec:lerler. Halbuki, keacll 
;,alanımıza kendimiai iDanm. 
maia çall§lyoraz. 
Ayı~ aımr, ot.o~ miktaıl 

nuıl artınlacak, bunu kettis• 
l!'İyorum. Bilen van&r fUD11ııı 
}tana izah edebilir mi? 

Bi·~•-:.. .. _L.:!. 1 • --, otuuaaerm v .... 
la artmJmua deii', ••'-•• 
lizım. Çünkü, bir tarafclan Ollt 

kiyor, hurda oluyor ve JenİIİ 
aelmiyor. 

Acaba, Nureddin hoc•m• 
k L!l_A • :L· .L•• ·-uao 111aayesı &Mılt otc>claa11811 
de doiurtulacak mı? 

F ılr:ra malim, amme, bir c&.. 
ha tekrarlıyayım: 

Hoca bir IÜD Ç&IB&flr Jıbıı 
mak için kOIDfUundan ka-. 
alır. İki sün ıonra iade ede& 
KomtUAI bakar ki, kazanın 
içinde bir de tencere ftl', S.. 
rar: 

- Hocam bu ne?. 
- Doğurdu .. 
- Carum kazan doim'ar. 

mu?. 
- Dojurdu, itte.. 
Aradan birkaç ,an seçe!\ 

Hoca, ayni komıuaundaa _. 
rar kaz.anı iater. Gel UDMUI 

sit zaman, hocadan .. 9Jnr.... 
dıjını ,ören~: 

- Yahu, hocam, f11 r.-. 
kazanı versen, der, lizım ~ 

- Öldü.. 
- Canım, kazaa ö!ir m5? 
- Peki amma, doiurdui-

na inanı yonun dP., öldüiüm» 
neden inanmıyonun?. 

R. SABiT 

Bay Nurı - Topkapı Ta~ 

sokak 8 numarada: Ya:ıılarmmian 

bir nümune göndermenizi rica e- ,------
f Kaaapa.:;:-tira.~ yana 

dem. 

Bay Eşı·ef Gürer - Resminız ft 

mektubunuz sahibine verilmiıJtir. 
Size cevap verecektir. 

1 komiayonea tetkik edil~ 

· Şehrimiz kasaplan ile canlı ha)' 

Franaızca den almak iatiyar van satıcıları arasındaki iht!W 
hakkında belecliyt: ilttlsat müdür

Fran.sız bir madam veyahut mat- lüjü dün bir rapor hazırlamı§t•. 
mazelinden fransuca den almak 
istiyorum. 

Taliplerin Son Telgraf gazetesi 
Haıt sütununda H. İ. rumumna 
mürac.lat etmeleri. 

- Cemal pap yine gitti. 
DeGi. Nihat sordu: 
- Ne vakit?. 
- Bu akpm .• 
- İstanbula nu, ceplıeye mlT. 

- Cepheye gitti. 
- Ne varmıt yine!. 

- Ne olduiuna hilma:n ..... it- l 
J.er kötü gidiyor. 1 

- Her tarafta öyle. 

- Ruslar Sufehriae b4lu .._ 
4Der. Buntsı be7&., kak es ... _, 
..... berbat. 

- Sanki iUeld1er ..... .,...,. 
- o.l:ar da 'beıt.t ya?. A' r 

-~ ................... ,. 
..talan ç.kaaD eri41l. lkılpallll 
... hayır,..., 

..... an.-
_ Ku g jelriW na1ıi ... -

JPt. • 
-BmbY. ........... 
-Solmıa..ır-. 

a.....w• 

:Rapor yarın Fiat Mürakabe Komi9 

yonunda görüşülecektir. 

Kasa.plar, kendiltirinin aı ltaza• 

dıklannı, toptancıların ise fazla 

kir temin ettiklttıni SÖ) liyttek a
ralarında müsavı kar nisbeti temi . 
mi ısteıneldıedi<.~r. Keyfiyet ya-

rın .komisyonca tet.kiJ[ ohınacaktır. 

BiRİMiZiN DERDi 
HEPIMIZil DERDi 
Milli piyanıon•n 

tertibi 
Bır okuyucumuz yazıyor: 
.Milli piyangoJlUD son ter-. 

tiplerinde, ikramıye kazanan 
numaralardan bir kısmı, "'"'0 

.... 

ikramiye numaralannın M>n 

rakamlarına göre deiifiltli bir 
şekilde tayin edibnektedir. 
Halbuki bu uaul Ji.hinleri ka
~· Eski tertipler 
cleha iade idi. Acaba mi1U P'
yango idaresi herkes.in peklll 

memnun olduğu eski tertip 1 
teklin de edemez nıd? 

___ _.. 
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bır gece, yemeğe davetli oldu
gum salonJa, nazi.k ev sahibi ba
yan, itinalı giyinmiş genç bir ka
dınla .beni tamştıcdı. Masada, te
ııadüfen yanyana dii.şmüştük. Ken
ılisi.nin hizmetinde olmaktan bü
yük bir zevk duyuy<><'cluın. Bir a
calık bana iltifat etti: 

- Sözlerinize ve bu kadaı: te -
veccühe liıyı.k değilim, hanını e
fendi.. deı:liın. 

Uzun, ince ve biçimli e-linin şe
lı.adet pannağını kald>rdı: 

- Bakın, dedi, ben samimi Jro
nı.ışuyorum, siz de çok sami<ni: o
kımız. Gururunuzu daluı. evvel 
duymuş ve öğrenmiştim. Hikfıye-

Rrini:zi ,zevkle okuduğumu söylemek 
ııuretile, sade bir nezaket vazifesi 
ya~ olduğuma kani değilim .. 
Bu suretle, bir hakikati de söyle -
nriş olduğımıa inanıyorum .. 

- Harumefendi beni şımartı -
yorst.ınuz, dedim. Zevk sahibi, na
zik ve kültürlü bir okuyucuya ma
lik olduğumu öğrenmekliğim, şiip
ibesiz ki bana gurur ve saadet ve
rir. Bir yazıcı için, en hoşa giden 
f'!Y budur. Fakat, çok methettiniz 
de, bu derece sena edihneğe layık 
olilnadJ€.ıımı söy !emek istemiştim. 

Nihayet bunlar iddiası o~n ya
:alar değildir. Bir tramvay vatma
nı, nası.1 bir hisle arabayı yüriitür
ııe, ben de, ayni hisle yazılal"ımı 
ya~um .Yani yaşamak, geçin
mek ihtiyacı.. Nihayet, bunlar, 
günlii:lt gazete hikayeleridir. Ede -
biyat tarihine mal ola.bilecek .,.;er
~ değil ... Zaten, ortada böyle bir 
W!bim, höy le bir zan dahi yok ... 
Alaıi halde, çok budala bir insan 
ol:mak.lığım J.azı.m .• 

Genç kadın, beni dikk<ıtıe din -
ltyıordu. Sözümü l>itirdiğim zaman 
dudaklarına çok yar aşan ,bir te -
besıııiiımle güldü: 

- Hay.ır, hayır .. Çok tevazu gijs
teriş<m;unuz .. Yine, iddia edebi -
lirim ki, samimi değils.nn .•• 

Cevap verdim: 

- Fakat hammeiendi sizi nasıl~ 
naııdı.r&bileyiın? Eminolunuz ki 
tıoıtün teveccühlerinize rağmen, 

hakikat bu merkezdedir. 
Genç kadın, sol kaşını, manalı 

bir şekilde kaldırdı. İri siyah göz
lerinin koyu derinliğinde i>ir dü
ııönce vardı. ~!arı, bir an, ö
nündeki su kadehinin mavi ayağı 
iizerinde takılı kaldı. Sonra, bana 
dönerek: 

- Mevzul31"ınızı, nereden bulu
y<ırsunuz, bunu merak ediyorum, 
ıledi ... 

Güldüm: 
- Bu, bir S>rdır. hanımefendi .. 

dedim .. Mesleğimizin bir sırrı .. Si
ze azam.! itimadım olmakla bera
ber, ifşasım lüzumsuz buluyorum .. 

Bir tuhaf olmuştu. Tuıdaklarmı 
büktü. Yüzünün kadife kadar par-

lak "" püriin>fu teni .gerildi: 
- Ya, diyebildi. .• 
Sonra, ilave etti· ' 
- Halbuki, si.ze bir tekfirnn V'lll'

dı. 

- Buyurun .. Memmıniıyetle ıka
bul ederim .. 

- Fakat, garip olmaz mi?. İfşa 
etmek istemediğiniz ·bir sına işti
rak duygusu benim için hazindir. 

- Af buyurLnuz, hanımefendi, 
biraz evvelki ·bir cümlemin üzeri
nizde çok üzücü bir tesir yaptı.ğını 
anhymwn .. Sizden öziir dilerim .. 

- Çok nazik;ıiniz .. 
- Fakat. size karşı bir borç .•. 

TE'krar ediyorum, tekllfinizi mt'ID
mıniyetle dinliyecek ve kaibul e
deceğim. Hatta, bu hareketini:ııi, 

benim için çıık şerefli lıir yardım 
olarak terakki edeceğim .. 

Genç kadının, yÜ'ZÜniin hatlan 
değişmişti. Gözlerinin içi güldü: 

- Teşekkür ederim, dedi .. 
Biraz durduktan sonra, hafif biT 

sesle iliıve etti: 
- Size bazı mevzular vermeık 

istemim. 
Ben, canlanmış~ım: 
- Aman, hanımefendiciğim de

dlın, beni, ihya buyurursunm ... 
Yemekten sonra, sal-Onun bir 

köşesinde, yanyana iki koltukta 
ofıu.rınll§, loorıu~uyorduik. Muhata
bını, trzıın uzun anlatıyorou. Bir 
an geldi: 

- Bu son anlattığımı yazamaz 
ıınısınız, dedi. 

Bir lahza düfÜJldfun: 
- Tabü, isimleri değ~tirerek ... 
- Hayır... Hayır... isimler de 

aynen kalmak şartile ... • 
- Nasıl olur?. Biraz garip değil 

mi?. IDç tanımadığım bir ta.kını 

vatandaşların hususi h.ayatları.ru 

neşretmek ha.kkııııı olmamak :ıa -
zııın değil mi, hamınefendi?. 

içini çekti: 
- Ah .. ne yaz~k .. Fakat, biliyor 

musunuz, o adama öyle hıncım var 
ki ... 

- Kim, bu bahsPt\iğiniz 'Zat?. 
Son anlattığın:z hi•kaye mevzuu -
nun kahramanı mı?. 

- Evet!. Ona öyle h:ıncıım var ki.. 
İskandalının .bütün dünyaya ya -
y<ılması.nı isti)lorum. İstiyorum ki, 
onun kepazeliklerini, rezaletlerini 
herkes duy<.un ... 

Ciddi bir ta vır la sorduıın: 
- Fakat, hanımefendi, bu hın -

cınız, nereden ;;,,. i geliyor?. ' 
- Çünkü, hana aylarca muztarip 

lbir hayat yaşatan o adamdır. 
- Ne münasebet?. O hikaye :rnev 

zuu ile bir ale.kcüı1z var mJı?. 
- Evet... Ta·bii ... Bir noktayı 

ifşa etmwr.i.5tiın: Anlattığım ha
disede, kadıl' roli:ndeki insan be
nim. Fı>kat, size anlatırken, ismimi 
değiştirmi•tim. 

Bu ıkadının imnini yaznı,vacağım. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bugün SAKARYA Sinemasında ım:..~ 
2 Büyük ve ııüzel F İ L M birden 

1- ARTİST AŞKI 
y,ıonne Priatemps 

Picrre Fresnay 

ı BAŞÇAVUŞ MADDEN 

ı 
ı 

Fransızca 

Wallace Berry 

Desene, sen de Kara bulutsun ? 
Fakat, Yavuz Sultan Seli.m çok 

aade giyinmişti. 
Padi!jah sakalsız, iri ve koç bı

yıklı, sert çehreli, iri yapılı bir 
adamdı. Bölükleri baştan bll§a do· 
lastı. Yeniçeri ve sipahi ağalarile 
ıkoıı. ·tu. Merasim epeyce sürmü~ 

tü. O günü hiç unutamam. 
Padişah acemi oğlanları dizileri 

önüne geldi. Ben on birinci lııö

liıgün ba;-ında duruyordum, oldu: 
ğum yerde aik.lm~ bir mızrak gi
biydim. 

Yavuz birden>bire durdu. On bi
rinci ·bölugü baı;tan başa cHkka~ 

süzdü. Sonra gözleri bana takıldı. 
Ödüm kopmuştu. Ben o va:kitlel' 

daha on sekiz yaşında diri ve gü
zel bir gençtim. 

Yavuz, beni baştan başa süzdü. 
Sonra: 

- İsmin n~. 
Diye iri ve korkunç ıbir ses-le 

sordu. Ben, olduğum yeroe titre

miştim. Derhal k<'!ndi:ıni topla -

dıın. Sür'atle cevap verdim: 
- Kara!ıulutl. 

- Yavuz bıw>un üzerine lfÜldU 
ve-; 
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koymak • • 

ıçın 

Teneke şimdi pahaltdlr amma, 
yine ne de olsa her evde teneke 
bulunm. Teneke ince bir maden 

olmadığı iç.in kolayca eğilir, bükü

lür, her şekle sokulabilir. Eğer is

terseniz, masanızı, komudini veya

hut eta,}erinizi süslemek için bu 

tenekeden küçük küçük hayvan şe· 

killeri imal edebilirsiniz. 

Mesela 10 >< 3 santimetre eb'adm

da bir teneke alınız. Bu tenekenin 

üzerine resimde gördüğünüz şekli 

çiziniz. Ondan sonra bir makasla 
tenekeyi kesiniz. Bundan sonra ke

narlarını törpüleyiniz. Bu iş bitin
ce, tenekeyi resimde gördüğünüz 

şekilde bükünüz. Bu suretle süs ye
rine geçecek bir hayvancık elde 

etmiş olursunuz. Bu hayvancığın 
bir vazifesi de şu olabilir. Sofra -

ruzda üzerine bıçak veyahut çata
lınızı koyabilirsiniz. 

Kırık ayna parçaları 
Olur ya, evimizde bir ayna kaza

ra kırılır. Şimdi bu aynayı ata -
cak mıyız? Hayır! Bilakis parça -
larından başka şekillerde istifade 

edeceğiz. 

Evvela bu kırık parçalardan kii· 
çük küçük aynalar yapmak hatıra 
gelir. Halbuki bu parçalarla, me

sela irilerinden birkaç tanesi se
çilerek, kübik bir şekil de verile
rek tuvalet kabinesinin duvarı 

süslenebilir 

't*" 

1 

Bu ayna kırıklarını muntazaman 1 

yanyana getirerek, meselii bir kah
ve tepsisinin altına koysanız, fe- 1 

na mı olur? Yalnız kırlk ayna par- ı 

çalarmın arasını macunlamak la

zımdır. 

- Desene, sen benım Karaoulu
tun i.>ıınini taşıyorsun? 

Onun Karabı.tlutu neydi? Bil -
miyorduın. Bu sebeple cevap ve
remedim. O, yanındaıki ihtiyar 
veairine dönerek: 

- Lala!. Tam benim Karab.ı -
luta benziyor, bu ·babayiğit. 

Dedi. Ve ilave etti: 
- Nerelisjn?. 
- Elbasanlı!. 

- Çok oldu mu devşiriieli ... 
- Üç sene kadar padişahını!. 
- Keçeye Jolıç sallıyabiliyoc 

musun?. 
- Evet padişahım!. 
- Düşman kelle<;ine•. 
- Elbette padişahım!. 
- Haydi bakalım, seni göre -

yim ... İyi bir yeniçeri olmağa gay
J'et et!. Eğer muhare-beleroe ya -
rar1ık gösterirsen seni hassama a
lacağım. 

Dedi ve uzaklaştı. Padişahın ıbu 
iltifatı mühimdi Değme kula mü
~er olmı,yan birşeydi. 

Üç 
bir 

hırsız ve 
jandarma 

Çocuklar iç.in iyi bir kağıt eğlen
cesidir. 32 kağıtlık bir desteden, J 

maça papazını çıkarıp herkese gös

teriniz. Maça papazı jandarma va
zifesini ifa edecektir. 

Dört fantiyi de çıkarıp göııte -

riniz. Bunlardan üç tanesini seçi -
niz. Bu üçü de hırs'z vazifesini gö· 
recektir. Bu üç fantiyi ihtiyacınız 

olmıyan dördüncü fantinin üzerine 
ikapatınız. Bu suretle masada so

lunuzda üç hırsız. sağınızda ve bi
.,,z uzakta da jandarma hazır bu

lunuyor. 

Üç hırsız aralarında korıu.,<m -
yorlar. Bir evi soymak için müza

kerede hulunuyorlar. Jandarma 
bunları görünce koşuyor, fa·kat hır

sızlar da ortadan kayboluyorlar. 
Bir tanesi destenin altına, bir ta

nesi destenin ortasına, saklanmıya 
vrl<it bulamıyan üçüncüsü de deste

nin üstüne atılıyor. Fakat jandar -
ma da üz,,rine sıçrıyor. 

O zaman çocuklardan birine des-/ 

t.eyı kesmeşmi eöyleyini:z. :N eresm

den keserse kessin, alta lı:.açan hB'

sı,ı, jandarmanın üzerine gelecek
tlı-. 

Eı'onornik 

domino 
Şimdi Domino aşağı yukarı J1iKs 

eşya arasına girdi. Halbuki eğer 
li:tel'Seniz, siz kendiniz bir domino 

takımı yı>pabilirsiniz. Yalnız bir 
marangozdan l metre, 2ö santimeı

re kalınlığında beyaz b" tahta te
darik ediniz. İnce bir .1;stere ile 

bu tahtayı tam dörder santimetre 
uzunluğunda olmak üzere, 28 mü

savi parçaya ayırınız. Bu suretle 
4 >< 2 santimetre eb'adında domino 

parçaları elde etmiş olursunuz. On
dan sonra bu tahtaları bir "ımpara 

kağıdı ile düzletiniz. Kurşun ka- 1 
lemle nokta yerlerini işaret edi -
niz. 

Dominonuıı orta çizgisini çizmek 
için eski bir bıçağı ateşte kızdın. 

nız ve bir basışta evvelce kurşun 
kalemle işaret ettiğiniz yere bası

nız. Noktaları vücude getirmek içın 
de, bir çivinin ters tarafını kızdı

rınız ve ıbir kıskaçla yakalayarak, 
yine evvelce kurşun kalemle işaret 

ettiğiniz nokta yerlerine bastırı -
nız. Ve nokta dışarı çıkmamak su
retile ç.ivinin başını sağa sola dön
dürünüz. Bu suretle ucuz bir do
mino takımı elde etmiş olursunuz. 

OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TR.ABLUS 
GARB ve ADALAR MUHAREdESI 

Ülemanın iıtirak 
Türklere zafer temenni eden 

bazı yazılar bu devletlerin matbu

atında görülüyor, bilhassa İtal -
yanların harekata başladı.en ta -

arruzlarını yalnız Afrika toprak
larına inhi•ar edeceğinde" bahisle 

teminat vermelerine karşılık Pre
vezeye yaptıkları hücum takbih e

diliyor, bunun bu çeşit hareket -
!ere öncüliik etmesi ihtimaline 

karşı kendi hükômetlerinin ted
bir alıp almadıkları soruluyordu. 

İtalyanların Çanakkale hoğa -
zına hiicuın etmeleri halinde İn -

ııiltere ve Fransanın buna lakayt 
kalamıyacağı ve kalmaması icap 

ettiği yine bu neşriyat arasınday
dı. Maamafilı Hindistan, Mısır, İ

ran gibi memleketlerden Trablu· 
sa ufak tefek yardımlar yapıl -
makta berdevamdı. 

Bilhassa Mısırda ulemamn işti
rak ettiği bir toplantı yapılmış, 

Trablusta döğüşen Türk miicahH
lerin.e ın1ıa' (-net için neler yapıl

mak icap ettiği görüşiilmiiş, zen
ginlerin teberrü ettiği paralarla 

bu nuntakadaki gazilerin şiddetle 
ihtiyaç his8'lttilileri seyyar has

tane, doktor ve ilaç teminine baş
vurulmuştu. 

Daha teşrinievvel ayında hazır
lanan dart Kızılay heyeti bir sey· 
yar hastane ile birlikte Mısırdan 

hareket elmiş, Trablusa gelmişti. 
Merkezden cüz'i yardım gör -

mekle beraber ,Afrikadaki Os -
manlı topraklarında bulunan kıt'a

larla buraya göniillii sıfatile ve 
muhtelif yollarla lwşan Türk zabit 
ve neferleri hemen eldeki kuvvet-

ettiği bir toplar.ta .. 
lerle burada vüeude getirdikleri· 

teşkilatı düşmanın karŞJSına dik -

mi11er, Trablusta başgösteren Tüd 

muvaffakiyeti diğer mıntakalarda 

da kendini göslernıeğe başlamıştı. 

Havrandaki kolordunun kuman

danı Sami paşa, Beyrutta yapılan 

bir ameliyatı müteakip vefat et• 

mişti. Maaınafih hu kolordudan 

ifraz olunan bir kısım kuvvet Bin· 

&azi ve Tobnık cephesindeki ga. 

ırileri takviye için gönderildi. 

Tobruk ve havalisi kumandan -

biun deruJıde eden mütekait fe

rik Ethem paşa, Mısır Hiliıliah . 

mer cemiyeti reisi İzzetülınünirı 

beyin de sıhhat teşkilatı meydanı 

getirmesile düşmanla boy ölçü . 

şecek bir vaziyete geçmiş; hııliıse 

birkaç hafta içinde bu ha, alide 
varlığını hissettiren Tüı·k kuvvet
lerinden mürekkep kat'alar diiş· 

man karşısında bir cephe kurarak 

biitün şiddeıile harbe koyulmuştu. 

O sırada ortada bulunan fanti hiç -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;.;;;;;;;;;;~;;;~~~~; 
bir işe yaramaz vaziyete geçecek- ! -..~;& ~~ 

Her safhası Tiirk şecaatinin, 

Tiirk kahranıanlığıııın bir menkı· 
besi ve İtalran dessaslığı ile he -
Emetinin ltLahüratındaıt ibaret 
bulunan Trablus, Bingazi, Derne 

ve havalisindeki harekatı ciltler 
tutan bir yazı serisi ile bile der
leyip toplamak imkiının hudutla -

rına dayanan bir keyfiyet oldn -
ğundan asıl mevz.uumuz o1an de

niz hare!:atına avdet için kara ha
rek8.tına dair '\1erdiğimiz malô • 
matı şimdilik burada bırakıp Na -

raya varan Osmanlı doııanması • 
nın harekatı ve sinsi hücumlarla 

verdiği teminatın hilabna harl>i 

suriye, Trakya ve Çanakkale bo

ğazı kıyılarına kadar teşmil ec!es 
İtalyan filosunun vekayiine av
det edeceğiz .. 

tir. Fakat çocuk bu tebeddüliin LONDıRA K: A· LESı• 
farkına v31"mıyacaktır. 

Filmini ilk gören 
büyüklerimizin fikirleri: 

1 - Memleketimizde yapı
lan en güzel film. 

2 - Takdir ve tebrike de
ğer bir eser. 

SALI AKŞA!\ll 

İPEK ve SARA~ 
Sinemasında 

Herkes benim büyük bir adam 

olacağıma hükmetmişti. Ilk çıka
cak bİr muharebede yararlık p
termek gerekti. 

Bir gün sabahleyin ibaş talim 

muallimi -kı.şlanın meydanında ağ

rıbo:roular önÜiıd<l tanlıııır mızrak

lılar yirıni adım geride, harbedar

lar ve ·Okçu1ar iki sıra olarak or

tada sancak ve merl<ezd<> ısparon

cular (1) sağda ve mızıkacıların 

ilerisinde oldu,ğu halde bir reemi 
geçit yaptırdı. 

Sonra gülerek bizim bölüğün 
yü.,başısına: 

- Mahmut ağa, işte size ımı -
harebe meydanında şan ve şeref 

verecek mükemmel bir bölük .. 

Dedi ve soolerine şunları iliıve 

et.ti: 
(Devamı va,.) 

(1) Is peron iki elle kullamhr bir 

...nevi büyük lalı<:. 

n~n ESRARI 
Kral EPVARD'ın çocukları .. İşkence .. Hapis .. Celladın baltası .. 

Saltanat bırsile gözü kararan Kral namzetleri .. İngilte.-. 
tarihinin en feci sahifesi .. 

BORIS KARLOF 
SALI Akş•mı 5 Ü M E f!r 

BASIL RATHBONE 
BARBARA O'NELL 

Sinem•sında 

MELEK 
SİNEMASINDA 

RAl\IAZAN Bayrammda 
BALALAYKA gösterilıni,ti. 

KURBAN Bayramında da 

Eleanor Pover ile F red Asta·ir 
~ibi iki biiyük Yıldızın yarattıkları 

MELODİE 1940 j 

Nefis ve şahane fil mi takdim edilecektir. 1 

BRODVAY 

Topraklardan denizlere .. Deniderden göklere yayıl&n... Buırünün 

harbi san'at Üemine ilk hakiki eserini verdi. 

YUZEN KALELER 
(TÜRKÇE) 

Pek yakında L A L E Sinemasında 

BUGÜN ANNIE DUCAUX 
MELEK ERİC v. 8TROHEİM. ANDRE LUGUET 

Sinemasında 
nin nefis bir surette yarattıklan 

ll&HEJllİN' Elif BÜYÖll: nlAN8IZ riLM:I 

IFDRTDNA 
Muhteşem Aşk - İbti- ve -.ı Sal>e8erl 

Ilave olarak: EK SON J'OX Dtl'NYA H:ı\VADİSLERt 

ı 

f ÖLMEYEN 
VALSLAR 

Her seansda dolu olan 

Ş A R K Sina masında 
(Eski Ekler) 

Madam Bovari 

Polo Negri 
Her gün daha fazla presti$kôr 

toplamaktadır. 

YALNIZ 3 GÜN KALDI 

Sintıma. diinyasuıın en -, ükse-k 

BaD 'atkii.rlan 

CHARLES BOYER -
Claudette Colbert'in 

e.n son çevirdik.ler'i 

il 

uşes 

Petrovna 
(TOVARİÇ) 

B ... i D 

L A L E Sinemasında 

~ 2 bDyUk saheser buoun SOM ER Sinemasında -
1 - O E A N NA DUR B l N'in 2 - P 1 ER RE BLANCHARD 

Şt. CYR en büyük muv ffakıyeti ve RENE 

iLK AŞKI BiR KIŞ GECESi 
Seanslar : 12.30 • 8.30 - 6.110 • ve 9 da lilmiıııde: Seaaılar : 11 (t11Dzilitlı) 2·1> ve 8 de 



Arnavu;Iukta 
y~ni muhare
be hazır 1 ığı 

( 1 inci salıif~den devam J 
nan kuvvetleri 204 esir almıştır. 

Bunlar arasında birçok zabit de 
vardır. Otomatik silahlar ve harp 
malzemesi de iğtinam edilmiştir. 

Yunan Başkumandanının 
beyanatı 

Atina 5 (A.A.)- Başlmına11daıı 
Papagos, dün aşağıdaki beyanatta 
IJıulunmuF: 

•Düşman bava iriic:umlarına rağ· 
nıen, Yunan harekatı tevalıkul et· 
miş değildir. Fena havalar devam 
etmekle beraber, vaziyet Yunan 
ordusu İÇİll iyidir. Yunan ordusu• 
nun maneviyatı, h~bir zaman bu
ırünkü kadar yüksek olnumıı'1ır·• 

Bir ıtalyan gemisi 
daha batırıldı 

Atina 5 (A.A.}-- Noel arifesin· 
de üç İtalyan gemisini batıran ay
ııi denizaltı gemisi, bu defa da, 
Adriyatikte San Ciyovani limanı 
a~larmda bir İtalyan petrol ge· 
misini batırmıştır. 
-.11111 ııq m.ıuıu•A'.ı•J '.nnnds ·ııJ 

Yeni bir ltalyan taarruzu 
Loııdra 5 (A.A.)- Boma rad • 

yosu dün, İtalyanların ArnaTut • 
luk cephesinde yeni bir müdafaa 
hattı tesis ettiğini itiraf eylemiş • 
tir. Spiker, İtalyanların bir taar· 
ruza hazırlHdmlarıw da ilave et
miştir. 

Petrol ltalyan 
Gemisi Nasıl 
Batırıldı? 
Atina 5 (A.A.)- Yunan Bah

riye Nezareti dün akşam aşağı -
da.ki tebliği neşret.mittir. 31 Ka
nunuevvel tarihinde Grenviç sa
ati ile saat 6,20 de Spanidisin ku· 
ınandasındaki Ka toomis deniz al -
tısı, Adriyatik denizinde Monoers 
noktıwnın on mil şimali garbisin
de keşif gezerken, biri önde, biri 
arkada iki topla mücehhez mua· 
viıı gemiler sınıfından bir düş -
man silahlı petrol gemisine ras -
lanııştır .İtalyan bayrağını taşı -
yan bu gemi, San - Giovanni di 
Medusa istikametinde ilerlemekte 
idi. Yunan denizaltısı derhal hü • 
cıını vaziyetine geçmiş ve biraz 
sonra iki torpil atmıştır. Petrol 
gemisi, garhe doğru dönerek bur 
torpillerden kurtulmuştur. Deniz
altının kumandanı, hücuma müm
kürı olan bütün vasıtalara deva· 
ına azmetmiş bulunuyordu. Bu -
nuıı üzerine denizaltı derhal deniz 
üstüne çrkınış ve yıldırım suretile 
beş yüz metre me•afeden topla hü
cum etmiştir. Birkaç ateşi müte· 
akip, petrol gemisi ateş almış ve 
benzinin ve mühiınmatın yanına
sı ile şiddetli infilaklar vukua gel
miştir. Hareketini kontrolden malı. 
rwı:ı bir bale gelen petrol gemisi 
rüzgarla Yugoslav sahiline sü -
rüklenmiş ve karaya ott<rmuştnr. 

Kumandan Spanidis bu muval- · 
fakiyetieden dolayı bir derece ter· 

fi edilmiştir. 

BARDIY A 
( 1 inci sahifeden, devam J 

lÜ l bombalarile bucuın ede-ve e .
1 

. 
'•k, İtalyan mitral~öz mevzı erı· 
ni. tahrip etmişlerdir. .. 

lııg;J;z\erin bu hücuınlıı.rına bu
YÜk lniktarda tanklar müzaheret 
etn,;§Hr 

.. Bun~ıı nıaada İngiliz deniz 
Cl17.Üt ' 
ı k aıııları sahile gelerek 15 pus· 

a
ut top!ariJe Bardiva mevzilerine 

e§c b , 
aşlanuşlardır • 

Bardiyanın 
Lo honıbardımanı 

ndra 5 ( '-iter . A.A.) - (B.B.C.): Re· 
aıans 

llluhab· . lnın zırhlıda bulunan 

bollıba~~ Bardiyanın denizden 
ınat1 11 . tnaru hakkı.nrla şu malil.-
~ etıyor· 

ara !( · • 
llv11etıerinin taarruzu sa-

'' · F" 1 c1· 1B· F ı ~.n•,. ın an. ıra I ır ransız ~~s-
H u kum et ı n ı n 't e i 1 l e k e s ı ıı ı n 
Programı verdiği h~diye 

Helsinki 5 (A.A.) - D. N. B. 
Yeni Finlandiya hükıimeti tara

flndan kısa bir pr-0gram neı;redil -
miştir. Programda denildiğine gö
re, yeni hükıimet, gerek iç, gerekse 
dış siyasetinde~ hiil<Ometin ta
kip ettiği programa uygun bir su
rette hareket edecektir. Yeni hü -
kiınıet dahili mi.işkilleri yenmek i
çin bazı tedbirler tatbik ve harbin 
ve umumi iktısadi vaziyetten do
ğan mühim birçok icapları tahak
kuk ettirmeğe gayret edecektir. 

Beyanname, Finlandiya milletin
den programın tatbıki için müza -
here! talebiyle nihayet bulmak -
tadır. 

Avustralyada 
Bir Alman Ca-

sus Şebekesi 
Canberras 5 (A.A.) - Baş müd

deiumumi B. Hughes, mabbuat mü
messillerine beyanatta bulunara.k, 
geniş bir Alman casus şebekesllıin · 
faaliyette bulunduğunu söylemiş
tir. Harbe hazırlanan Almanya A
vustralyaya da adamlar gönder -
miştir. 

İngil\erede belki umulmadık 

mahfillerde Alman casus teşkilatı 
bulunmasının muhtemel olduğunu 
söyliyen B. Hughes, bazı s:rların 
fıışedildiğinin ~ikar bulunduğunu 

ve düşman korsan gemilerinin A
vustralya sularında bu sırlardan 
istifade ettiklerini ilave etmiştir. 

B. Hughes. düşman korsan ge -
misinin behemehal yakalanacağını 
remin etmi~tir. 
Jt_ '"-*' 

Ti.. rk mubarrirle!'inio 
Yunan gazetelerinde 

çıkan yazıları 
( l i11ci sahifeden detıllm) 

kaleleri tebarüz ettiriyorlar. Bu ya. 
zılar Yunan milletini derin surette 
müteheyyiç et.miştir. 

Atina ajansı temin eder ki, mu· 
harrirlerin temennileri, arzuları 

veçhile Yunan, deniz, kara ve hava 
kuvvetlerine ulaştırılacaktır. Oıı -
larııı da ~ok ıtıütehassis ve müte
heyyiç olacaklarına şüphe :oktur. 

•Etnos• gazetesi ajans di. cktö
rılnün .makalesini neşret111ekı;edir. 
Muharrir bu yazısında diyor ki: 

Londra 5 (A.A.) - Hür Fransız 
Cameron valisi Duala'daki İngiliz 
başkonsolosunu ziyaret ederek bir 
Spitfire tayyaresi bedelini sırf al
tin olarak tevdi etmiştir. •Fransız 
Cameron'u• adını taşıyacak b1< 
tayyare bedelinin CamQron'da bu
lunan yabancı ve yerliler tarafın
dan teberrü edildiği tayyare ima-
18.t nezareti tarafından bildirilmiş
tir. Teberrüün İngilterede sevinç 
ve minnettarlıkla karşılandığını 

söyliyen Lord Beaverbrook ezciim
le demiştir ki: 

Bu teberrü yalnız hava kuvvet
lerimize bir tayyare ilave etmekle 
kalmıyor, ayni zamanda bize Fran
sız ruhunun Fransız devletini ye
mden ilıya edeceğini temin ediıor. 

Kont Ciar onun 
Alman Misafirleri 
Berlin 5 (A.A.) - Stefani: 

İtalya hariciye nazırı koııt Ciano
nun daveti üzerine, 400 Alınan 
subayı, erbaşı ve eri, İtalyan rivi
erasında dört haftalık bir nekahet 
devresi geçirmi§lerdir. Bunlardan 
200 ü Noelden evvel Almanyaya 
döıımü~leı'<ii. Diğer 200 ü de dün 
İtalyadan Münih'e döıımüşlerclir. * Belgrat 5 (A.A.) - Stefani: 
Kral Naibi Prens Paul, ortodoks 
bayramını geçirmek üzere Sloven
ya'da Brado'ya hareket etmiştir. 

Amerikanın Roml\ 
eefiri 

Nevyork 5 (A.A.) - Amerika -
nın Roona büyük elçisi B. Filips, 
bugün Nevyorktan bir Clipper de
niz tayyaresiyle Lizbona hareket 
etmiştir. B. Filips Lizbondarı İtai· 

yaya geqerck, vadesine başlıya -
caktır. Rahatsızlığı dolayısile geren 

ağustosta Amerikaya giden büyiik 
elçi o zamandanberi mezun bu -
lunmakta idi. 

Çin Hlndiıtanında 
bir çarpııma 

Hanoi 5 (A.A.) - Fransız Hindi-
çinlsi umumi vallliğ:inin bugün bil
dirdiğine göre, Siyam kıt'alan çar
ran' ba günii Ban Hanoi hükO.met 
dairelerine karşı şiddetli ateş açmış 
lardır. Binalar hasara uğramamış
tır. 

cl941 yılı ba~mda Türkiye H:ı • 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlunun 
Atina ajansı vasıtasile Yunan mil- ı .._ 
Jetine ve Yunan Başvekili Metak -
sas'ın Anadolu ajansı vasıtasile 

Tlirk milletine gönderdikleri me -
sajlar hatırlardadır. Bu iki me • 

(2 inci sahifeden devam) 
Ue Petain·in anladığı mana arasın
da dağ kadar fark varır. Alrnan
ya'nın beynelmilel münasebetler 
hakkındaki konsepsiyonu hfubütün 
başkadır. Naziler diyorlar ıki biz 
harp değil, inkilap yapıyoruz 

Halbuki Peta:n, Almanya'nm yık
mak istediği hir alem içinde yaşı
yor. Ve bu iilenı içimle Almanya'ya 
göre, inkıraza mahkum malıluklar 
gibi dii.şünüycır. Bu vaziyette ye
ni Almanya ile Fransa arasında 
bir i§birliği yapmak için herhangi 
ibir wmin bulınak '!.."Olay değil , hat
ta belki de imkansızdır. Meğer
ki İngiltere'nin ve Amerikanın 
rnukavemctile karşılaşan Almanya 
şimdiye kadar benimsediği pren
siplerden fedakarlıkta bulunsun, 
ki belki deVişi hükümetinin ün,it 
ettiği de budur. Yahut da İngilte
re'nin ezilmesi ihtimali karşıwıdR 
Mareşal Petain. Almanya'nın anla
dığı manada bir i•birliğine yak!a!j-
6ın, ki belki de Almanların ümit 
ettıkleri de hudur. 

saj, tatbik ve tahakkuk sahasını 

194-0 dan evvel bulmuştur. 
1940 şubatında Belgratta topla

nan Balkan antantı konferansın -
dan dönüsünde, General Metak -
sas da Selanikde söylediği bır nu
tukta demişti ki: •Fırtınanın önüna 
geçmek için elimizden geleni ya
pacağız. Dünvayı kasıp kavuran 
bir harp içindeyiz. Fakat bu ba · 
direden hürmete layık ve alnımız 
açık olarak çıkmak istiyoruz. Aksi 
takdirde yılan gibi yerde sürükle
nerek sulh içinde yaşamak tansa, 
sulh içinde olmamak evladır.• 

O zamandanberi Yunanistan, bü
yük şefinin bu sözlerini ve 28 teş
rinievvelde sabaha karşı saat üçte 
Yunan topraklarının teslimini ta

lep eden italyan ültimatomuna kar

şı söylediği calınak istiyoı:ıan gel 
de ah sözlerini düstur halıne ko

yarak benimsemiştir. 

abıililevin saat beş buçukta başla·_ 
• Gemiler bir saat sonra sa-

mıştır. .. doğar 
bile yaklaşmışlar ve guneş_ ~ 
iken Britanya tayyarelerını~ attı -

!arı bombaların alevlerini gormuş· 

lerdir · • top-
Zırhlılar 15 pusluk en agır 

larile ateş açınışlard11'. Sahil batar

yaları pek geç mukabelede bulun

muslardır. 

Demek ki Vi 0 i bükı'.>metinin ve 
yalnız \1 işi hükumetinin değil, bü
tün Fransanın mukadderatını ta
yin edecek olan amil, İngiltere ile 
A}manya arasındaki mücadeledir. 

İngiltere kuvvetlendikçe Vişi, de 
Gaulle'e doğru değilse de herhal-

_,.. llü"e• doğru kayacaktır. 
de ..,ogo ' 
Ve her üç Fransa an~ak o zaman 

tekrar birl~bilecektır. 

1 

SON24SAA1f 
içindeki 

Hadis ler 
(Bu yaı.ıııın metıııkri Aııa. 
dolu Ajansı bültenleriııden 
aıınırustır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

cToymis• gazetesinin siyasi muharriri 
Bitlerin meınJı:-k~tine göre tôbiye değiş
tirerek, Balkanlarda kargaşalık çıkar

mağa ugraştığı hakkında deliller ıne?
cut bulundugunu yazmaktadır. 

Her şeyden evvel Hitler Arnavuiluia 
ve TrablJsgarbe birkaç hava filosu gon-1 
C::t.rerck, İt..alyauların maneviyatını yük- l 
~ltmeğ~ 1l'" ·bbüs etmiştir. Bu suretle! 
!tal.ya gittikç Alınan himayesine gir
mektedir. 

• • 
ıcın son • 

it,ılya 
koz ve ümit 

(Balmakaleden devam.) 
manyanın henüz malı.iyeli tama -
mile tavazzuh etıniyen İtalya)'& 

AkdOBizde yardım şekli ne olun;a 
olsunı Almanya.un Avrupa har. 
bindeki asıl hedefi bıı değildir. 
Almanyn, asıl hedefine varmak ve 
istediği istilrnmette pullamak idn 
ya bir ~tir hareketi yapıyor, ;a. 
hut da Italyayı son bir d<oneme ile 
kalkındırnııya çalışıyor. Fakat, 
asıl kanlı ve belki de dii.nyayı her
riimerç edecek 'büyilk lıidiseler 
henüz sıra beklemektedir ve he
nüz sahnt,.i.ni işaret etmiş değil· 

dir. 

~- S O N T ~-L G a A F - 5 ~inci kanun ıs.~ 

ÜNİVERSITEMiZ 
Ba an arın ve Va~ 

•• u 
ınşarkı 

ü ili evi 
en 

d 
': nci tesis yılına giren İstanbul 
Universiteai me«ılekete kac 

• 
Bundan sonra HiUer Bulgaristaıı üze. ETEM İZZET BF.NtCB 

ri.ne dip:o.natik bir tazyik yall'll'•k, bel- --A---,---..;.;;~;;..;;;;;;;.;.;.;ı;::;__J 
münevver gen9 yetiıtirdi? 

ki Yunanistanın Doğu şimalinde Alman S.i{er gözi e 
nüfU2unu arttırmak ist'':nektedir. Bul-

Yazan : AHMET BUL TEN ERİN 
gar Başvekili Filof'un V1yanada ne gö- C p h J 
rüşcccği bilinmiyorsa da, Bulgar kralı e c er Bugün bütiiı:ı cihanın sayıp sev

diği Cumhuriyet Türkiyesinin sa
yısız güzel eserlerinden biri de 
şüphe yok kl, İstanbul Üniver -
sitesidir. 

1943 de büyük merasimle 10 umıs 
yılım kutlulayacağınuz bu bilgi 
mtie3sesesi, o gün bütün noksaıı -
larını ikmalle kuruluşunu tamam
lamış bulunacaktır. 

Boris'in arzusu Blılgaristanın bitaratlJğı 
nı idame etmektlı·. Romanya.da ise Al-ı 
man fa.:ıliyctinin alAmetleri daha aşi
ko!irtlır. Eskı Alman polisi şeflerinden! 
mel''um Von Ki Un ger' in Fabricius'un 
yerine elçı tayin edilerek Bilkreşe gel- t 

mesi demir tnubatız1arla cGest.apo> tara 
tından yapılan tethiş hareketiyle ayni\ 
zamana tesadüf etmiştir. Alınan tazyiki 
Rom~a üzerlnde artıroktadır. Buna 
mukabil Türkiye t.ehdit ve davetlere 
karşı metanetin] nıulıafaza etm;pir. 
ltalyan matbuatı Tür!Oyeye kar§l tekrar 
§İd<letli. bir mllcadele aı;mıııtır. .Gior
nale d'Italia> gazetes.i, Türkiyeyj, 12 
Ada hakkında İngiltere ile gizli bir an
laşma yapmış olmakla itham etmekte· 
dr • Diplomatik muharrire göre, bu an! 
hücumun sebepleri karanlık kalmakta 
ise de, İtalyanların Hitlerin Türkiyeyi 

. elde etmek için rüşveL olarak: 12 Ada· 
dan bir kaçının Türkiye;re terki husu
SWlda ?ı.Ius.>.:>linl'yi ikna etmek istediği 
hakkındaki haberi itibardan düsiirmek: 
istenildiği talunin edilebilir. M~arrir 
&Özlerini ~u suretle bitirmektedir: 

citalyanl.:ı.r Türkiyeyi korkutmak ia
tiyorlarsa, zamanı fena seçmişlerdir.> 

BULGAR BAŞVEK..'Lİ VİYANADA 

NE GÖRÜŞÜYOR 
Dün akJ:ıınkl radyo gazetes~ Bulgar 

başvekili Filof'un Viyanayı ziyaretinden 
b.:lhsederk.en1 diyor k: 

«Bu ziyaret etrafındaki esrar perdesi 
henüz kal'tmamıştır. 

R"hatsız olduğu ve tedavi içln gittiği 
esas bile telftkki edHse1 A.l.manlan.n 
bundı:ın istifade cdı r k, Filof'la bazı te
masları.la bulunmaları tabiidir. Seyaha
tin bızna sıhhi, bazan da siyasi olduğu 
hak.ı; i.ık.i şayialar bwıdan ileri gel -
ekteı.:;.ir.> 

İTALYANLARIN BAJtDİYADA 
VAZİYEfLJ::Ri ÇOK NAZİK 

İr~ı. · li.z karıırgt\hı.nın bir tebliğine ga_ 
re, ltc.ıl,>'"81)I~ırm Bardjya müdafaa battı 

uş surl:tle yarllrn.ışLır: Avu:st.ralya kuv
vetleri ~hrin haricinde 8 kilometre i.m
lidadında ve yarım bir daire teşkil eden 
isUhkD.ml;nn cenubu garbisinden dört 
n~la bjr sürat.le taarrtıza geçmişlerdir. 

Bu taarruzda, dikenli tellerle boğlı esas 
mild3.faa hattını teşkil eden 4.0 kadar 
istihk8.m kısa br znnHında zapttdilmiş
tir. Bu hücum esnasında italyan müda_ 
fil.erinden mühim bir kısnu süngüden 
geç;rnn1iştir. 

Mareşal Graziyani B<trdiyad::ıki kuv-J 
vetlere yardıın edecek vaziyette bulun.-"· 
man1aktadır . 

İtalyanların eşhri 20.GOO kişilik bir 
~\'\'elle müdafaa elt:kleri ank:ı!iılmak

tad1r. MG.d.ıfaadn k::ılan kuvvetlerin üç .. 
te biri Avustralyalılar larn!ındı.ı.n esir 
edi:ıniştir. Tobruk yolu çokdan kesil
miştir. İtalyan1arn Bardiyayı denizden! 
tahliye etmek Umidleri de l'oktur. 

Bardiyada. önünde alınan esirlerin 
miktarı 8000 i bulmu~tur. Avustralyalı I 
kıtalar ~imdi Libya htıdudundan 110 ki. 
lometre içe<ide bulunmaktadırlar. 1 

ARNAVNTLUKTAKİ VAZİYETLERİ 
Atinadan gelen mevsuk haberlere gö

re, İtalyanlar Avlonya, Tepedelen, Kll
sura kasabalan düşmanın eline diiŞtü
ğii takdirde daha gerilerde tutunabil • 
mek üzere müstahkem bir bat tes1sine 
çalışmaktadır. Avlonyanın ziyaı yalnız 
askeri bakımdan değil, iktisadi cihet
ten de son derece mühimdir. Petrolü 

1 

denize nakleden borunun ucu Avlonya 
limanında bibnektedlr. Arnavut pet.. 
rolü İtalyanın hali hazrda yegane 
dayanabileceği bir membadır. Onu el
den kaçırmak İtclya için ölçUlemiyecek 
derecede büyük nC>tayice mal olabilir.1 
Pogradt;:c ile Elbasan arasındaki sahada 1 

çılt~r1lan krom n1a.~eni de ayni vaziyet-ı 
tedır. Harp sanayıınde çeliğj jsl~h için 
k ııanılmakt~ olan kromun elden kaç-1 
m ı b.:ı ta hiç bir yerden tedarik edi-
h"!:111 ·. .,i lcin, İtalyaya ınühim bir 
~hırlı. teckil e?~r . . 1 

ll'<G1LTE~E iTE iSPANYA ANLAŞTI 
T\e\'yo;k Tinıes gazetesine göre İngiL 

teı e ile Isnanya hukümetıeri Tancadaki 
İn!!il'~ n·.~nf1atlerinin karunması mese
lesınıJe anlaşm1şlardır An1asmanın bir 
kaç gw1 içinde imzası beklenmektedir. 
T!'l··ı"'anın harpten sonraki statüsü hak
kındak müzakerelere de devam ed.1 _ 
mekLcdir. Gazete, AmerikaAan İspanya. 
ya hububat göndriln1esi hakkındaki mü
zakerelerin de devam ctti~ini yazıyor. 

TETİS DENİZ ~LTIS!NIN BİR 
MUVAFFAKİYETİ 

Bundan on sekiz ay evvel 99 kişilik 

mürettebatı Liverpol açık.Jannda ma_ 
nevıa yaparken batan İngiliı Telis ge-· 

( 1 inci sahifedc,..,;evam) 
bii olarak devam etmiş ve ikinci 
İtalyan müdafaa hattı da yarıl -
ı:ruştır. 8 hin esir alıımıasınuı ve 
bir çok harp malzemesi iğtinam ,... 
dilmesinin ve İtalyanların bu 
muharebede ı:-erek topçu atep al
tında, gerek süngü hücımılan e.
nasında 4000 kadar zayiat ver -
meleriııin Bardiya nıüdiıfaasııu 

ne kadar sarstığını söylemeğe lü
zum yoktur. Hattfı şimdiden İtal
yan kuvvetlerinden geri kalan se
kiz, on bin kişiyi artık harp d.ıtı 

addedebillıiı:. 

İngiliz ·kuvvetforinin İtalyan 
müstahkem mevkilerine cenubu 
garbiden taarruza geçmderi bil

hassa dikkate değer. Aııl•şılıyor 

ki İngilizler bu tabiyqi kullan -
makla, İtalyanların Tobruk istika· 
metindeki ric'at yollarını büsbü -
tün kapamalı: .isternjş!t-rdir. 

Marcş:ıl Grazianinin, bu mahsur 
garnizonun imd:::.dına yetiseme -
miş olnıasımn scbe!)leri a~dkftrdır. 
Çünkü elinde kendisini bile mü -
dafaa edebilecek kuvveti, ma~ine
si, miihinuııutı ve sairesi kafi de
ğildir. Bardiya<lan sonra, ınııha • 
rehcnin iİ(Üncü saflıa~ma da ~~-h;t 
olacağız ki , 'm şafha dn çölün l>U· 
tün müşkiil1•»İııe rağmc::ı. Bardi
yada alınacak neticeyi verebilir. 

Fiatl.:ırı mürakabe için 
taiimatname 

Bu biricik ilim müessesemizin ilk Hukuk, edebiyat, tıp ve fen alan-
doğuş ve canlanma tarihi geri yüz larında her gün yeni bir ihtira, biı 
yıllarda başlar. Fakat hadise hal - keşif, bir ibda gibi üstün, hareket 
kalannın vücude betirdiği uzun V>t ve faaliyetine şahit olduğumuz 
durmadan kayan hayat zinciri üze- bu talıı;il miieaeseınizhı gerek ida

rinde 1..-ıırulmuş bütün müessese- re ve gerekse ~s heyetleri sa
leri devirlerden devire getirirken yısı gittikçe artan genç talebelerile 
bu müesseseyi de şekilden şekle başlı başına birer kıymet taşıyan 
sokmuştu. ayrı, canlı ve dinamik kadrolardır. 

Geçen devirlerin kendi ibtiya~- Bu dinamik kadrol;ırın kıymet 
!arına göre kaplayıp Darülfünun ölçüsünü bize en Jyi ştlilde tcba
adını verdiği bu Jlim müessesesi rüz ettirecek delili onun, yani va
uzun duraklama ve değişmelerden kıanın bir ifa.desi olan aşağıdaki 
sonra nihayet şahsiyetinde mün _ şu iftihar rakamlarında bulabiliriz; 
demiç an'ane ve adetlerini de adile Yedi sene içinde yani 1933 - 1934 
tarihe gömdü. Bu gömülmenin fer- ders yılından 1939 - 1940 ders yı
dasında, yani 1933 ilkteşrininde lına kadar tıp fakültesi 1397, hı.ıkuC 
Cumhuriyet hükumeti ölmez erer- fakültesi 1130, edebiyat fakültesi 
!erinden olan bugünkü modern ü- 246 sı kız olmak üzere 384, fen fa
niversiteyi kurdu. kültesi 648, yeni kurulan ve ilk 

On yılda kuruluşunu tamamlı _ mezunlarını veren iktısat fakülte.!11 
yacak olan bu müess~se daha ilk 31, diş tababeti mPktebi 403 mf'zun 

gününden itibaren çalı~malarına vermişlerdir ki bugün Üniversite 
büyük bir hız vererek muhtelit mezunu yekunu 3992 kişidir. (Bu 
enstitülerile en kısa bir zaman yekune eczacı mektebi mezunları 
· · d dahil değildir). 
ıçın e Balkanların ve Yakınşark 
memleketlerinin üstün bir bilgi evi Asrın icabettirdiği bütün yeni
olmuş ve diğer taraftan da Avrupa liklerle mücehhez 3992 genç ilim 
Üniv2rsitekrile boy ölçüşür bir ve fen adamı yetiştiren bu irfan 
çağa gelmiştir. evinin gittikçe artan verimine yu

kanlti rakmıları işaret ederek bize 
Bu ders yılı ile 7 yaşına basan 

Üniversitemiz bu müddet zarfında memleket bakımından ilerisi için 
gittikçe derinleşen şümullü bir ma

hayatın her sa;hasında çalışabilir na ifade eylemektedir. Bu itibarla 
( I ir.ci whifcden drvam) kudrette enerjik binlerce genç ilim Üniversiteyi, yetiştiriclierini, ida· 

birinci ve on beşinci günlerine ait ve fen adamı yetiştirrni§ ve halen recilerini severek saygı ile anmak 
olanları tesbit ed,•cckler ve bun- de yetiştirmektedir. Keza yın' e 89• ve bunların yetiştirdiklerini dese· 
!arın l>irer suretini Vekalete gön- yısı yüzleri aşan nesrettigı"· ve halen k k • vere orum.ak, layık oldukları da-
dereceklcrdir. Fiatlarm kontrolü neşretrr. 0l<Le oldtıi',u eserlerile de - · - gerı vermek •Türküm• diyen her 
biri ~'ki\yet ve ilıbar üzerine koııt· yurda ve insanlığa hizmet etmek- l d ul va an aşa usa! ve insaıü bir bor"" 
rol, ılij:;cri resen kontrol olmırk Ü· tedir. " tur. 
zere iki türlü olaca) tır. Resen kont. ------:------------------------
ral bir şikayet "cya ihbar vukuu- T 
nn i.ntiın'" edilmeksizin dain1i su .. 
rette yapılacaktır. 
Bu kontroller Anl.:ara, İstanbul, İz 

kontroller Ankara, İst:ınbııl, İz -
mirde her giin ve teşkili! müsait 
olmıyan yerlerde mümkün oldu· 
ğu kadar az fasılolarln piyasa ge
zilmek suretile yapılacaktır. 

Şaka ederken 
Sirkecide Hüdavendigar cadde

sinde, 13 nwnarada köfteci dükkô· 
nmda çırak Yusuf Aya nile Mus· 
tafa Yücel isminde diğer bir köf· 
teci çırağı birbirlerile şaka eder
lerken işi azıtmışlar, neticede 
Mustafa Yücel dlikkiııda bulunan 
ekmek bıçağı ile Yusufu kalçasın
dan yaralamıştır. 

Yusuf hastaneye kaldırılmış, 

Mustafa yakalanmışhr. __ .._.,,.. __ _ 
* Budapeı,te, 5 (A.A.) - Sonay! na

zın 900,000 Macar sanayi amelc-s~ iş j 
bulmağı deruhde edecek yeni bir enstitü 
kurulmasını teklif etmi§tir. 

( 1 inci sahifeden devam ) 
porlar kabul edildikten sonra di
lekler ve teşebbüslere geçilmiştir. 

Bunlardan anlaşıldığma göre 
Galata çocuk esirgeme kurwnu 
yeni bir dispanser açecnk, bunun 
iç.in bundan 2 ay evvel Tophane
deki Kılıçali camii medresesi kont
rat edilmiştir. Dispanser evveli 11-

fak bir oda şeklinde açılacak, sou-
ra inkişaf ettirilecektir. · 

Kurumun ikinci teşebbüsü dia· 
pallserin yanında bir de bnrındu
rna odası ve işe giden işçilerin ço
cuklarına bakacak bir himaye yu· 

vası açmaktır. Yapılacak bu te -
şebbiis için geliri 8000 küsur lira 
olan knrumuu bunun 5008 ini diıı
pansere 3000 ini de diğer masraf· 
lara _.dıih sövlenıniştir. 

Gene ynpılacnk olan bu dispan

sere halen doktor Olay gibi çocuk 

mütehassısları, bir haslabnkıcı, lıir 
ebe, bir de mürebbiye tutulması 

karnrlaştınlınıştır. Şimdiye kadar 

şehrimizde Eminönii, Şişli, Kadı • 

köy, Beyoğlu gibi kazalarda 4 dis
pnııser açılmış blı de bu yeni te

şebbüs vardır. Galata C. E. K. ge

çen sene yaptığı hayırlı işlerden 

biri de 110 çocuğa mektep levazı

matı alması, 103 çocuğu giydir -

mesi ve 6 doğuma koşmasıdır. 

Kongrede bütün bu hayırlı işlerin 

yapıldığı anlntıldıkton sonrn 5 .,. 

sas 5 de yedek azadan mürekkep 

bir heyet seçilcrok toplantıya ııi· 

bayet verilmiştir. 

* Meksiko, 5 (A.A.) - Fransız hil- y ") • • b b h 1 d kfımeti nezdinde elçiliğe tayin edilen eşı ay K.ongresı usa a top an 1 
general Francisco Yagtıllara, Nevyork. . . . . . • • 
ile Viş•ye hareket etmışlir •Ycşılay• cemıyetı scnelık koııg- ( raporu okunmuş ve yeRı sene ıçıa * Scfya 5 rA.A.) - Maarif nezareti resi bu sabah saat 10,30 da Emi - / azadan bir kısmının ileri sürdüğil 
umum? kfltibi profesör Zozof'un riyaseti nönü Halkevinde toplanmıştır, dilekler göri•şül ıüştür. 
altındaki komite, Bulgar köylüsünün Azanın büyük bir kısını, bir çok Bu dilekle e ,cenıi~·et için bir 
kültür seviyesini yükseltmek üzere dört tanınmış doktorlar kongrede ha· bina temini, Ana:lcluya seyabatlet 
senelik bir pl5.n hazırlamı~tır. 

0 
mog :zır bulunmuşlardır. tertip edilmesı, köylere gidilmesi, 

misi, beş ay kadar denizde kaldıktan Kongre hep bir ağızdan söylen- yeryer k<mfcran•lor verilmesi, ~ 
sonra çıkarılmış ve tamir edilmişti. ıııek suretile İstiklal marşile açıl- kolata ve bonbon • 'ı•;ıtlarına y~ 

Tekrar hizmete giren ve lcııni Twıder- ı:ruş, kongre ansı Milli Şefe ve şilay vecizeleri konulması iste• 
bolt olarak değiştirilen bu İngiliz deniz- hükiimcto sarsılmaz bağlılıkla.rmı miştir. 

altı gemisi, ilk iş olarnk bir İtalyruı de- teyit ederek, tazim telgrafları gön- Bundan soııra idare heyeti se -
nizaltısını batırmıştır. Torpil atıldıktan d ·1m · k · Ü • • en esıee arar vcrmış r. çınune geçilmi§ ve eski heyet ol. 
sonra, İtalyan denizaltısının bulunduğu 
yerde, muazzam bir su süLunu yük:sel-
mi§ ve arkasından şiddetli bir infilAk ol 
m.ll§tur. Bütdn görünil.ııe nazaran, İtal
yan denzaltısı.ıun battığı muhakkak ad. 
dedilebitır. 

Bundan sonra senelik faaliyet duğu gı·oi ipka edilmiştir. 

Sahip ve ne,riyatı idare eden Baımuharriri 
ETEM iZZET BFNICE 

Baııldığıyer: SON TEi CRAF Matbaası 
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Aman efendim o cins 
• 

cıns tavuklarım .. ,, 
- Hayır ... inan olııun vurma -

d~k. Biz mahalle hzı mJYn, kom -
§tımuza el Jraldıralım? . 

Bizaos1ı1ar gibi, biz de, yalnız 
göklerden yardım bekliyorduk 

(3 üncü :taııfadan devam) 
~zken, inadına, tavuklar aldı. 

.ı\mıı.n ne de uyuz uyuz §eyler. Öy
le dediği gi.bi, efendisi dı§arıdan 
.-ıtirmi§ değil, he;..•in i, çarşıan, 

pazardan, ucuza aklı.. Hep&i, sıs

ka s:ıska ... İkide birde de, tavuk -
ları tutup tutup, eliyle, bizim bah
çeve atıvor, inad·na, domatesle-

Mualli da ayni şeyleri tekrarlı
yor: 

- Vallahi vurmadık.. BilWıi 
vurmadık ... diye yemin yemin ü,. 

zerine bastırıyor. 
Şahit celbi için ımıha4ı:em.1! başb 

güne borırkılıycr. Davacı ve maz
nunlar, mektep boşalır t{ihi, alay
la mahkemeden çıktıktan oonra yi
ne iki grupa ayrılan bütün bir ma
hallenin kadınlarının ve kızlan -
nın önüne düşüyorlar ve her biri 
birer muzaffer kumandan edasile, 
salma salına, merdivenlerden ini
yorlar ... 

Bakft 8derini:n de, aralardaki 
petrol ~balarına sahip ohnak 
emelini tapyan müttefiklerimizin 
lehine yapılmlf bir fedalirlıktan 
başka bir teY obnadığuu her.kes 
biliyordu. 

Harbe iftir.ıdmi2ıde ciddi ye ma
kul sebepler olduğunu iddia eden 
ittihat ve Terakki rüesa•ı, harbe 
başladıktan hemen hemen altı, ye
di ay sonra, bu •ciddi ve makul> 
sebepleri izah edemiyecek kadar 
aciz ve meskenet içinde kalmışlar, 
hiç bir makul aebep göııterememir 
lerdi. 

Artık, en büyük felaketi, kendi 
menfaatimize karşı dii§tüğü.ınüz 

gaflet w hatalarda aramak lazım 
geliyordu. 

İş bu dereceyi bulmamış, yani 
İttihat ve Terakki erkim böyle 
gülünç bir aciz ve bocalama mev -
kilne dli§meıniş olsaydı - Amerika 1 
ııefirinin o zaman söylediği gibi -
harbe girildikten ııonra da en az 
zararla işin içinden çıkmak müın
kün olabilecekti. 

İttihat ve Terakki rüesası bunu 
yapmadı .. Yapamazdı. Zira onlar, 
bir siyasi parti zihniyetile değil, 
ilk muvaffakiyetlerini dağlarda 

göstermiş olan bir çeteci görüşile 
hadisatı muhakeme ediyorlar ve 
ikbal sand.alyasınt - her ne paha
sına oluna olsun - terkedeıniyor

lardı. 

Umumi h~ içinde Çarlık Rus
yanın hezimetinden sonra, İngilte
renin bize ınıl1ı teklifinde bulun -
duğu şayi olmuştu. 

Bu hakikat karşısında - Alman
ların da tazyik ve tesiri görülme
mi§ değildi. Fakat, eğer hükfunet 
İngiltere ile ııulba Yan&Şllllf olsaydı, 
Almanya ne yapabilirdi? - İttihat
cılar adeta harbin devamını ist.i -
yorlar gibi, bu anlaşma teklifin
den hiç de memnun kalmamış -
lardı. 

Şehirler içinde, İngilterenin böy
le bir sulh teklif etmediği propa
gnnirasile halkın sulh temayülleri 
ôldürülüyordu. 

Gerçek, Alman Başvekili (Bet
man Holveğ ı derhal Berlindekl 
scfirinıize: 

cSakın bize sormadan böyle 
bir teklife cevap vermek cinne 
ı:nı göstermeyin .. Sonra mah -
volursunuz! > 

Tehdid:ni savurmakta gecikme
m .se de, esasen böyle bir tehdide 
d~ lüzum yoktu. Zira, İttihat ve 
Terakki erkanı zaten İngiltere si

yasetine çabuk çabuk yanaşır in
sanlar değildi. Mademki bu mem
lekette, İngiliz siyasetine, onların 
rakibi olan Kamil paşa ehemmiyet 

vermişti. Siyasi hasımlarının tut
tuğu ve yıllarca müdafaa ettiği bir 
siyasete şimdi onlar nasıl yanaşa -
bilirdi? 

İttihatcıların böyle düşünmekte 
baklan da vardı. Çünkü onlar dün
ya siyasetinin ibresine değil, bu 
ibrenin gölgesine bakıyor !ardı. 

Memlekete fayda getirecek, ve 
milleti ıztıraptan kurtaracak her 
hangi bir siyasete baş vurmak a
kıllarından bile geçmiyordu. Ami
yane bir tabirle, kör değneğinden 
başka bir şey bellememiş gibi, on

lar da yalnız bir siyasete bağlan -
mışlar, dünya aynasının yalnız l>ir 

taı-afma bakmağa alışınl§lardı. Bir 
gün de şu aynanm öbÜr tarafını 
çevirmek, başka bir siyaset ile -
mine göz atmak akıllarından geç
miyordu. 

O günkü müttefiklerimiz, umwnt 
harpte Türltiyeyi iyice sarıp, mem
leketin her kö§esinde - içtimai ve 
iktısadi bakımdan - milletin bün -
yesiJıi sülü1< gibi emerken, biz; 
Bizanslıların - Fatihin orduları kar· 
şısında - göklerden Mesihane bir 
yardım beklemesi gibi, meçhul u
fuklardan, meçhul kuvvet mem -
balarından zafer bekliyorduk. 

Bu ıntizar devresi o kadar ınun 

sürmüş, milletin nıhu o derece u
yuşturulmuş ve sindirilmişti ki.. 
Artık, o yıpranmış ve uyuşmuş var
lıktan bir hareket, bir kımıldaru§ 
beklenemezdi. 

İkinci faslımıza geçm<!den ilave 
edelim iti, cihan harbinde Türle 
milletinin geçlrdl.ği dört uzun harp 
yılı; bu millete hiç bir zaman istik
lfilini kaybetmeyi düşündürmedi. 

O meş'um yıllar, Türk tarihinin 
kaydetmed',;i en ıztıraplı günlerle 
dolmuştu. Bir yandan müttefik -
}erin tazyiki, bir yandan sinirleri 
mahveden harbin verdiği sıkıntı
lar .. ve bunlar yetmiyormuş gibi, 
hükfupeti idare eden ellerin dahil
de yaptığı işkence ve tazyikler, 
içtimai bünyemizi kökünden ke
miriyor, müthiş sarsıntılara uğra -
tıyordu. 

Hiç bir milletin tarihinde, her 
hangi bir siyasi zümrenin o milleti 
bu derece sıktığı, bu derece bunalt
tığı görwmemişti. 

(Devamı vaıl 

Vücutla yarı 
güzellik, yarı 
çirkinlik 

. rl, salataları gagalattırıyordtL Ca
nım o.ı.ıçemız mezbeleye döndü. 
Bir değil, beş değil... Arbk bir gün 
sabl'ıın pikenÇJ. Balı>e kapısını a
raladım. 

- Hu ... Hanım!. Bana baksana! 
Nedir bu senin ettiğin? dedim. Hay 
dilim ik:urusaydı da, demez olay -
dı.ın. Bir elinde kocaman ocak ma
şası, bir elinde takunya teki, atla
dı duvardan bizim bahçeye .. Bah
çe kapısını itip mutfağa girdi. Be
reket versin, kızcağızlar evdeydi. 

KULAK MiSAFiRi 

Şurup 
Güç kurtardılar elinden... Şurup, şu kış mevsiminde her e-
Hakinı: vin dolabında bulunması lazuu 
- İyi amma, dedi, sen bunu döğ- gelen şey ... Şurup diyip de geçme

müşsün.. Elinde, doktordan alın- meli. Onun için eski adetlerimiz-
ma raporu da vaı·. den olan şuruptan biraz bahsede-

- O, herşeyi yapar; becerikli - lim. 
dir. Doktordan !aport da alır, her Şurubu ya soğuk, yahut sıcak o-
şey de... !anık yapabiliriz. 

- ·Yani, sen bunu döğmedin, be- Bir şurup tam kıvamında kay -
raetini istersin?. natıldığı zaman, uzun müddet da-

- Evet.. Beratı mı isterim. Ona yanır. İyice kaynatılmazsa, bozu -
da ,namus davası açacağ m. Baka- lur. Çok kaynatılırsa şişenin kena-
lım, ne yapacak?. nnda şeker billürleri hasıl olur. 

Sıra, Raifede ... Siımılerin hepsi Şurubun kıvam haline geldiğini 
bü~bütün yabancı olsa, utanacak. bazı usullerle anlamak mümkün -
Fakat, hep konu komşu, mahalleli dür. Mesela, şurubun üzerine üf -
olduğu için biraz cesaret buluyor: lendiği zaman, üzerinde zar gibi 

- Elendim .. Diyor. Benim bir bir şey hasıl olur. Bir kaşık ucu ile 
şeyden haberim yok. Mualla, bize, ' b!raz şurup alınarak, kaşık 
gece yatısına misafirliğe g<'lm~tL doğrultulduktan sonra, yan tara -
Yukarı odada oturmuş, arfü't re -

Venüsün koll rı kırık bur fına döküldüğü halde inci gı"bi bir 
• a meş simlerine balrıyorduk. Aşağ;dan, 

bykelini &:örmüş olanlar pek de annemin oesini duyduk. Pencere- hal alırsa, kıvam haline gelmiş de-
.,.k bulunmamaklıı berab0 r onun mektir. Baş ve şehadet parmak -
..... • den baktık .. Vasfiye ha~, elinde 
r;üzellik perisi oldugunu herkes ·ocak maşasile takunya, duvarı at- ları arasına biraz şurup alınarak, 
bilir ve her kadının en tatlı emeli bu parmaklar beş altı miliım!tre 

lıyor. 
Venüs a:ibi gü-.el endaııılı olmak- _ Eyvah! dedim. Zebel!A gröi miktarı açıldığı zaman, iplik gibi 

tır. kadın, şimdi anacığımın üstüne bir ufak bir şey hasıl olur. 
Büyiidllerln perisi olan Çirçe yürürse, pastırmasını çıkarır. Ka· Şuruplar berrak olmalı ve iyi 

hiç de meşhnr dei::Jdir. Seı..,bi, e- narya kadarcık annedğinı, buna şurup1a yapılmalıdır. Şekeri süz -
nu kara knru ve kocakarı ııeklin - nasıl karşı kor. Merdivenleri üçer mek için en aade ve gü2el vasıta 

tülbenttir. de tasvir etmif olan ressamlarla beşer atlayıp mutfağa indik. Tam 
heykeltraşlann hatasıdır. maşayı vuracağı sırada, ellerini Soğuk §'mlP §llyle yapılır: Yanm 

Eski sanwı arti~tlerinin gafleti tuttuk ... Maşayı, takunyayı aldık. kilo su içinde yarım kilo şeker e-
neticesi olarak, VenU• güzelliğe, - Ma,,,.yla takunyayı elinden a- ritmeH, on iki saat kadar kendi ha· 

Çirçe de kara kuru kocakan şek· lmca, tabii boş duraeaik deJ!til~lnlz ı linde bırakmalı. Arada bir k&rl§ -

line timsal olarak kalınışlardır. O-
1
_y_a_._ .. _B_ı_·r_iki __ ıa_n_e_s_iz_y_a_p_ı.ş_t_ı_rıhn __ ''_· __ t_ır_ar_ak_,_8o_n_r_a_•_Uz.me_· __ 1_ıdir_·_. --

nun için zaytflık hastalığııu da 
yansı Venüs, yarısı Çirçe diye 

tarif ederler, bu hnstalığuı can sı
kan tarafı hemen yaluız kadınla

ra musallat olınası ,hem de yarı 
belinden yukarısını Çirçeye, yarı 

belinden aşağısını Veııüse benzet
mesidir. Bu hastalık biraz insaf 

gösterip de işini aksine görseydi 
Çirçeyi uzunca etclılerlc kapat -

mak terziler için pek kolay olur
du. Halbuki bir vücudün yukarı 

tarafı Çirçe olunca Venüsünkilere 
benziyen tatlı mnvazeneli kalça -

!arla bacaklara kıymet vermek pek 
güç san'at olur!. 

Bu türlü zayıflığın bir aksiliği 
de yüzde ve başta başlamasıdır. 
Hastalık adalelere dokunmaz, yal

nız cildin altında ve adalelerin a· 
rasındaki yağlar erir. Sırayla, yüz

de, ensede, boyunda, omuzlarda, 

göğsün önünde ,arkasında ve yan
larında, kolladra ve ellerde bu -

lun;ı,n yağlar yavaş yavaş kay -
bolur. 

insanın yarı belinden yukarısı 
kupkuru, adaleleri çıkık kalır. Ya
rı beli!nı!eu aşağısı de - aksine • 

gittikçe daha mütenasip olur. 
Bu acaip lıastelığın, kadınlara 

r;üzellik veren tiroit guddesinin 

marifeti olduğu şüphesizdir. Fa

kat onun bozulması üzerine baş· 

lı:a guddeler de işe karıştıklarından 
yarı belden yukarı kalan zayıflı

iın geçirilmesi bütün hormonla

r.ın tetkikine bağlı olur. Yalnz, • 
riyen yağların yerlerini doldur -

mak fikrile yağlı yemekleri fazla
laştırmıya gelmez, o vakit yağb 

pdaları yan Joelden aşağıda tup -

lanır ve üst tarafı gene Çirçe kalır. 
Bereket versin ki bu türlü za -

yıflık hem nadir gôrüliir, hem de 
insanın hayatını tehlikeye koy -
maz. Yarısı Çirçeye benzemek de
niz kızına benzcıuekt<!n ha(if ge

lir. 
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ı\det J,iıalık !:!!'.!. 
1 2000 = 2000~ 
a ı°"= a.oo~ 
t '" = ıseo~ 
t Jıoe = zeoo~ 
1 uo = eoeo~ 

15 100 = 3580.-

119 "= 4000-

OG eo = sooo~ 

ürlriye it Bankasına para yattırmalda yal
nu; para biriktirmq olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olunwıuz. 
&.,.tdder: 4 Şahat ' Ma.- ~ Kambaralr .,.,, kumbara .. 
~ 1 Atutrto9. s lklnol- .maplaruı4& .... u pJl! 11-

teıırla ~· :r....ııır _, balımanlar -~a 
~-. 
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;)evlet Denizyollan İfletme Umum 

Müdürlüğ'ü lliolan ----· Köprüden HaydarpaŞ818 ve Kdıköyline saat H.35 de kalkan 38 No. lı sefer 6/1/ 
941 tarihlnden itibaren k()prüden saat 14 25 de ve HeydarpaBalian W.43 de kalka· 
.tak Kadıkllyline 14.48 de varacalı:.W". (87) 

Soğuk algınlıklan her 
türlü hastalıklara 101 

açabilir. Fakat bir kaşe 

CCJ;U;JJ~I 

Türkiye Kızılay Cemiyeti l':3f 

Umumi Merkezinden : 
Ntimıme Ye fQrlnamestn.ı lllre (1885) adet demir porlatif karyola k•

palı zıırfla ihale edileceğinden ııllikadıu"lann mühürlü nümuneyi görmek 
Üzen! İııbınbulda yeni postane civarında Mimar Vedat caddesinde •Kızılay> 
lıaıımda Kızılay Deposu dittlrtöriUlfu>e mtiracııat etmeleri ve kapalı zarl
ların 1titıde on bq nlsbetindekl t.minatıa 7/1/1141 Salı bünfl saat on bire 
kadar mezk6r dlrektörlü~e ""'dil ilin olunur. 

Gayrı Menkul Satış ilanı 
İıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Alımd Hu!Oslnln 273/8891 hesap No. sile Sandığımudan aldığı ( 4000) ıı....,. 

kareı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verr.-Jlğinden bakkndf 
3'apılan tal<ip üzerine 3202 No. lu kanun un 48 cı maddesinin matufu 40 cı mad
desine göre satılmuı icabeden Balurköy ünde Osmanlyeıılıı Çobançeşmesi ııokr 
ğmda 22, 24-, 26, 28, 30, 32, 34, 26, 28, 24' No. lu ka7den 34 dönüm miktanuda ıne-
saba.sı olan bahçe 3 ahır ve diğer mll§~milAt ve kuyuyu havi n!mktıgir altı evıı 

llfuhleınel raMJsıslklann ı.epsbr!> tamamı bir buçuk ay müddelle açık arttırmaya konmuştur. 

6nlediğ! ırlbl nesle, ..,.1,p, broıış!U de ki- Satı, tapu lid.l kıı3'dına göre 1•Pılmaktadır. Arttırmaya girmek ıstıyen ıo.W 
&a bir u.ınanda isale eder. Barareti Ura ~ ~ venıoektir. MllU bankalarumzdan birinin teminat mektubu dO 

sür'ıı.lle düşürür. kabul olunur. BlrikmJı bütün ftrgilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresl Vo 
G1ı.rip ainlaruı - dtişman-. 

Diş, b'~· sinir, :><lale, romatb.ma, mat- taviz bedeli ft tellAli:ı'• rillumu borçlu;ya aittir. Arttırma şartnamesi 3/1/941 ta· 
..ı evcwda. Jı:a!ıyydle !esir ~ ve rlhlnden itibaren tetıdk etmek ı.tlyeıılere sandık hukuk i§leri servisinde aÇık bu• 

günde üç tamye kadar emniyetle alı- lundurulaeaktır. Tapu sicil kaydı Ye Nir lüzumlu mali atta şartnamede ve tak!J 
na!.1iJlr. dosyasında vardır. Arttırmaya &irnıil olanlar, bunlar .. tetkik ederek satılıga çı-

Lüzmnunda 3 adet alınır. Taklftle - kanlan gayrimenkul hakkında her ıeyi öğrenmiş ad ve te15.kki olunur. D!rıncJ 
rlndf'n sakınınrı ve her :r.el'de )Rlllu 
lrotıtl&n lıırarla ls!eyinls. 

arttırma 5/3/941 tarihine müsadlf çafFO mba günü cağaloğlunda kilin samlı· 

1 
mızda saat 10 dan 12 ye kadar ;yapılacaktır. Muvakkat jhale yapılabilmı•gj Içill 

tekli! edilecek bedelin tercihan alınması icabeden pyrimenlrul mükellcfiyolill 

!sandık ala !ağını tamamen geçmit olma.stfal'ttır . .Aksi takdirde son arrtbranın taah 

büdü baki kalmak şartile 20/3/941 tarihine müsadif perşembe günü ayni mahald• 
ve ayni saatte son arttırması yapılacakbr. Bu arttırmada ,eayrlmen5ul en cok 
arttıranın üstünde bırakılAcaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan &lakada.J""' 

Saat 18.00 Program ve memleket tar ve irtifak hakkı sahiplennin bu haklannı "" busu.Ue faiz ve maııarlfe dait 

Saat ayarı. iddialarını illin tarihinden itbareo 20 Ciln içinde evrakı müabiteler!le beraber da-

18.03 Müzik Radyo caz orkestrası ireınize bildirmeleri ı~zımdır. Bu ınırftle balı:lannı bildirmemlş olanlarla hakları 
(İb;-ahim Özgür idaresinde). tapu sicillerile sabit olmıyan!ar ııatııı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar· 

18.M Müzik: Saz eserleri, şarkı aha fazla malfunat almak istiyenleriıı 39/1192 dosya No. sile Sandığımız hull~ 

ve türküler. ltuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunr· 

19.30 Memleket saat ayarı, ve • • 
ajans haberleri. D t ıı: ıı: A 'I' 

19.45 Müzik: Fasıl heyeti. Emnlyri s•n,ığı, oondlktan alınan ııa;,rimeıJkul6 tpot..k göslc't!Tlelı: lale)eD" 

20.15 Müzik: Zaralı Leandcr pliik- !ere '!lulıamminlerimizin koymut olduğu ıa,.metin yüzde 40 nı teeavilz etmeme) 

lan. ere il>.Je bedelinin ) ıınsma kadar borç vermek Fu-etile ko1""lık (östermekle-

20.30 Konuı;ına. <=. (68) 

20.45 Müz>k: Seçilmiş şarkılar. 
21.15 Konuşma. 

21.30 Müzik: İskandinav ve Ma-

* 
Raşid Rıza Tiyatrooru 

B•llde Pilkln beraber 9 -cikinuıı 
perşembe alıpw Kadıköy lllin:r78 
.PnemesYMia: . 

O Gııct: 3 )l>efıde 
-~-) iP ... 

ZA Yi - ılİ9 pw.a mımarah ııhıı. • 
Jotimi zayi eyledlğimden ııneddlr pli -
laııılıı lııölımll olmadıpnı illin ederim. 

PABSEH otlu 

Pııaeb *" ~ 
ZAYİ 

tııtanınıı ~ .... fllkllltlala-
den almq oldujum 4365 numaralı pa.
ııomu zayi etüm. Yenioinl ~ 
esldııiıılll lı!ilPıılı ;ıoolıilur. 

'';ltC 

HAKKI -KATRAN . -~~;::;-'" 
. · · . . ·ok sürük· Pastili 

~-------------------~-----------~~~~---ti_,,, heri Wtün düny•t• --ELECTiON 
lbrrsmdsıeleri metin, haMu ve 
prantilidir. Yeni ıı:arif modelleri: 
~kepı Cç Kardefleır, Karakö7 
Khrii Caıl. Pmciria, Be7ofhı Fe
tııı Sünyya ıı:.u.- Burhan :&ubl 
m jp=alarmda .tııu. Fi.atlar ...... 

aM.ar. 

Topbdl llparlfler H.R V • Yeııi gün 1331 i .... :, 
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